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Veranderingen in de loopkeverfauna van het Gooi 
gedurende deze eeuw (Coleoptera: Carabidae 

E. Lam 

LAM, E., 1992. CHANGES IN THE GROUDBEETLE FAUNA OF 

TURY (COLEOPTERA: CARABIDAE). - ENT BER., AMST 52 (1): 1-7. 

CEN- 

Abstract: The groundbeetle fauna of the Gooi-area (southeastern part of the province of Noord-Holland, The Nether¬ 

lands) was thoroughly investigated from 1982 to 1990. The area is a well known collecting ground for entomologists 

since the beginning of this century, and therefore offers an excellent opportunity to study the changes in the fauna since 

1900. This paper presents the results of such a study. 

Postbus 6308, 7401 JH Deventer. 

Inleiding 

De atlas van de Nederlandse loopkevers (Turin 
et al, 1977) inspireerde in 1982 de afdeling 
Hilversum van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (NJN) om een loopkeverat- 
las van het Gooi samen te stellen (Lam, 1983). 
Aan publikatie van deze Gooise loopkeverat- 
las wordt momenteel gewerkt. 

De verkregen gegevens kunnen ook ge¬ 
bruikt worden om veranderingen in de loopke¬ 
verfauna aan te tonen. Deze kunnen dan op 
hun beurt weer met de landelijke trend verge¬ 
leken worden. De naamlijst van de Neder¬ 
landse loopkevers (Turin, 1990) geeft tevens 
informatie over veranderingen in het voorko¬ 
men in ons land. In dit artikel zal een aantal 
veranderingen in de soortensamenstelling van 
de loopkeverfauna van het Gooi gedurende de 
laatste eeuw worden geschetst. Het Gooi is zeer 
intensief onderzocht en de inventarisatie vol¬ 
doet aan het “vulgaris’-criterium (zie bij resul¬ 
taten). 

Methode 

De bemonstering werd uitgevoerd gebruikma¬ 
kend van een fijnmazig grid. Het gebied werd 
in 1 X 1 km hokken verdeeld, met de onder¬ 
verdeelde amersfoortcoördinaten als hok- 
grens. Het totale onderzoeksgebied omvat 162 
hokken (hokken met alleen water niet meege¬ 
rekend). Het Gooi omvat de gemeenten Hil¬ 

versum, Laren, Blaricum, Naarden, Bussum 
en Huizen, benevens het deel van de gemeente 
’s-Graveland ten oosten van de ’s-Gravelandse 
Vaart. Teneinde de bemonsteringsintensiteit 
over alle hokken ongeveer gelijk te houden, 
werd ernaar gestreefd om tenminste 25 soorten 
per hok te verzamelen. Oudere waarnemingen, 
van voor onze veldwerkperiode, werden opge¬ 
vraagd bij het E.I.S.-Nederland. Het aantal 
waarnemingen in de periode tussen 1880 en 
1980 bedraagt 2398 (zonder potvallen); het 
veldwerk van na 1980 leverde 8964 waarne¬ 
mingen op. De oude waarnemingen konden 
echter slechts incidenteel nauwkeurig, dat is op 
1 X 1 km, gelocaliseerd worden. In het verle¬ 
den werd meestal slechts de gemeente als vind¬ 
plaats opgegeven. De E.I.S.-waarnemingendie 
een Gooise gemeente als vindplaats hebben, 
zijn voor dit onderzoek gebruikt. 

In de jaren tachtig bestond het veldwerk 
voornamelijk uit korte bemonsteringen met 
potvallen zonder vangvloeistof. In elk hok 
werden zoveel mogelijk verschillende biotopen 
gedurende twee tot vier weken onderzocht. Per 
monsterpunt werden tien vallen met een door¬ 
snede van 9 cm (halve liter yoghurtbekers) of 
25 vallen met een doorsnede van 6!^ cm (kof- 
fiebekers) geplaatst. De vallen werden min¬ 
stens één keer in de twee of drie dagen gecon¬ 
troleerd. Aldus werden er in de meeste hokken 
ongeveer 2500 valnachten gemaakt. Deze be- 



2 Ent. Ber., Amst. 52 (1992) 

monsteringen werden voornamelijk in het 
voor- en najaar gedaan. In de zomer is er 
relatief weinig gevangen en in de winter slechts 
incidenteel. 

De gevangen exemplaren werden door de 
auteur gedetermineerd. Van elke soort werd 
per hok een exemplaar opgeprikt en geëtiket¬ 
teerd. Deze werden allemaal gecontroleerd 
door ervaren specialisten. Alle gegevens wer¬ 
den in een databestand opgeslagen. Onder een 
waarneming wordt verstaan de aanwezigheid 
per monsterpunt van een bepaalde soort in een 
bepaald vak op een bepaalde datum. Het aan¬ 
tal gevangen exemplaren is niet relevant in het 
kader van dit onderzoek. 

Een deel van de soorten die van het Gooi 
bekend zijn, zijn slechts een enkele maal gevan¬ 
gen. Het trekken van conclusies op basis van 
deze incidentele vangsten is moeilijk. Alleen 
soorten waarvan meer dan vijf waarnemingen 
bekend zijn, zijn in het kader van dit artikel 
gebruikt. In navolging van Turin (1990) zijn ter 
beschrijving van de veranderingen in het voor¬ 
komen drie categorieën onderscheiden: A = 
geen veranderingen opgetreden in het voorko¬ 
men voor en na 1950; B = de soort is na 1950 
toegenomen; C = de soort is na 1950 afgeno¬ 

men. De nomenclatuur is ook in navolging van 
Turin (1990). 

Landschap 

Het Gooi (fig. 1) is de meest noordelijke uitlo¬ 
per van de Utrechtse Heuvelrug. Dit is een 
droog gebied, dat als een ecologisch schier¬ 
eiland temidden van natte gebieden gelegen is. 
In het westen liggen laagveenweiden en laag- 
veenmoerassen; het Naardermeer valt vrijwel 
geheel binnen het onderzoeksgebied. Het ka¬ 
rakter van deze “natte” streek is door veront¬ 
reiniging van de Vecht en door het vrijwel 
wegvallen van kwel uit de hogere zandgronden 
in de loop van deze eeuw sterk veranderd (Van 
den Berg & De Smidt, 1985). De noordelijke 
begrenzing van het gebied wordt gevormd 
door het Gooimeer, één van de randmeren 
rond Zuid-Flevoland. De randmeerkust is een 
voormalige kustzone van de Zuiderzee (slui¬ 
ting Afsluitdijk: 1932). De randmeerkust van 
het Gooi bestaat uit stranden, kustwallen en 
plaatselijk een afslagkust. Een groot deel van 
deze kust wordt momenteel bedekt door riet¬ 
kragen die hier en daar een fluviatiel karakter 
hebben (Farjon & Van der Linden, 1989). In 
het noordoosten valt een klein stukje Eempol- 
der binnen het onderzoeksgebied. Het betreft 
veengronden met plaatselijk een kleidek. Het 
grootste deel van deze gronden wordt momen¬ 
teel in beslag genomen door een nieuwbouw¬ 
wijk. De oostelijke en zuidelijke omgrenzing 
sluit grotendeels aan op de droge zandgronden 
van de Utrechtse Heuvelrug, die tot het begin 
van deze eeuw waren bedekt met uitgestrekte 
heidevelden. Op dit moment resteert daarvan 
ongeveer nog 900 hectare; de rest is bebost of 
bebouwd met huizen. De grootste heiderestan- 
ten liggen in het centrale deel van het Gooi. Het 
areaal van stuifzanden en vochtige heiden is 
eveneens sterk afgenomen. Wel zijn er nog 
steeds twee grote heidevennen: het Laarder en 
Hilversumsche Waschmeer. 

Op enkele oude kernen na bestaan de meeste 
Gooise bossen uit heidebeplantingen die aan 
het einde van de vorige eeuw werden aange¬ 
legd. Een groot oppervlak van het Gooi wordt 
momenteel ingenomen door bebouwde kom- 
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Fig. 2. Verspreiding van Nebria brevicollis, de meest 
algemene loopkeversoort van het Gooi. 

Fig. 4. Verspreiding van Chlaenius vestitus, die in 1984 
voor het eerst in het Gooi gevonden is. 

percentage 

100 r— 

1800-1900 1901-'10 '11 -'20 *21-'30 '31-'40 '41 -'50 '51 -'60 '61-70 71-'80 '81-'90 

periode 

Fig. 3. Verdeling van de beschikbare gegevens van het Gooi van voor 1900 en vanaf 1900 per decennium. 
■ percentage van het aantal waarnemingen per decennium (N = 11601) 
□ percentage van het aantal soorten per decennium (N = 237) 
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men. Het patroon van snelwegen en woonwij¬ 
ken heeft de resterende natuurgebieden sterk 
versnipperd. De voortgaande stadsuitbreiding 
en de recreatie leggen een steeds grotere druk 
op het gebied. 

Op grond van bovenstaande kan onder 
meer verwacht worden dat de voormalige 
“Zuiderzee-soorten” en de soorten van natte 
heidegebieden sterk achteruit gegaan zijn. 

Resultaten 

Het veldwerk is in 1989 afgesloten met een 
gemiddelde van 28,9 soorten per hok. Door 
Heijerman et al. (1989) werd gesteld dat een 
algemene soort in principe in ieder onderzocht 
10 X 10 km-hok behoort voor te komen: het 
zogenaamde “vulgaris-criterium”. Indien de 
soort er niet gevangen is, dan is het betreffende 
hok niet intensief genoeg bemonsterd. Ter illu¬ 
stratie daartoe kozen zij Pterostichus melana- 
rius (Illiger) (= Pterostichus vulgaris Lin¬ 
naeus). Dit is in Nederland de meest algemene 
soort. Als gevolg van het gemiddeld iets dro¬ 
gere en meer beboste karakter komt echter in 
het Gooi Nebria brevicollis (Fabricius) het 
meest in aanmerking voor de toetsing van het 
“vulgaris-criterium” (fig. 2). De conclusie naar 
aanleiding van deze figuur moet wel zijn dat 
het Gooi in de jaren tachtig intensief onder¬ 
zocht is. 

In totaal zijn er 239 soorten uit het Gooi 
bekend, waarvan twee ongedateerd. Heijer¬ 
man et al. (1989) vermelden Arnhem en Wijlre 
met respectievelijk 160 en 170 soorten per de¬ 
cennium als de rijkste 10X10 km hokken van 

Tabel 1. Aantal soorten per veranderingscategorie 
A = Soorten die geen toe- of afname vertonen 
B = Soorten die een toename vertonen 
C = Soorten die een afname vertonen 

Nederland. In de vier 10 X 10 km hokken die 
tezamen het Gooi omvatten (geen van deze vier 
ligt geheel binnen de Gooi-grenzen) werden in 
de jaren tachtig respectievelijk 161,168,128 en 
119 soorten verzameld. Reeds bij Methode is 
vermeld dat er voor 1980 2398 en daarna 8964 
waarnemingen verricht zijn. De verdeling per 
decennium wordt in figuur 3 weergegeven. De 
onevenredige verdeling van het aantal waarne¬ 
mingen bemoeilijkt het beschrijven van veran¬ 
deringen. Indien soorten waarvan slechts en¬ 
kele waarnemingen (zie bij Methode) bekend 
zijn, dit zijn er 48, buiten beschouwing gelaten 
worden, lopen de aantallen gegevens over de 
diverse decennia niet ver uiteen. Bovendien 
moet bedacht worden dat juist soorten, waar¬ 
van verwacht mag worden dat ze bij het vast¬ 
stellen van veranderingen in de fauna een be¬ 
langrijke rol spelen (namelijk de zeldzame en 
vaak stenotope soorten ) vaker dan gemiddeld 
in collecties worden opgenomen. Een gevaar is 
hierbij dat van dergelijke soorten ten onrechte 
geconcludeerd kan worden dat ze vaak voor¬ 
kwamen. Hoe intensiever het gebied onder¬ 
zocht is, hoe meer zeldzame soorten er gevan¬ 
gen zijn. 

Van de 181 soorten die aan een nadere ana¬ 
lyse over aantalsveranderingen zijn onderwor¬ 
pen, wordt de situatie met die van Nederland 
vergeleken (Turin, 1990). Soms wordt slechts 
een algemene trend voor het gebied (Denemar¬ 
ken, Nederland, België en Luxemburg) ver¬ 
meld. Indien Nederland, voor de soort, niet 
apart wordt genoemd gebruik ik de algemene 
aanduiding. In het kader van dit artikel zou het 
wat ver gaan om een tabel van alle 181 soorten 

Gooi Nederland 

Categorie Aantal 
soorten 

percentage Aantal 
soorten 

percentage 

A 114 64 64 36 
B 47 25 75 42 
C 20 11 40 22 

Totaal 181 100 181 100 
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op te nemen. Er wordt volstaan met voorbeel¬ 
den van soorten die een duidelijk andere trend 
hebben, indien het Gooi met Nederland verge¬ 
leken wordt. In de nog te verschijnen loopke- 
veratlas van het Gooi wordt wel een volledig 
overzicht gegeven. In het navolgende overzicht 
wordt de situatie in het Gooi, per onderschei¬ 
den categorie, besproken. Een overzicht van 
het aantal soorten in deze categorieën wordt in 
tabel 1 gegeven. 

Soorten waarvan de status in het Gooi 
onveranderd is gebleven 

In het Gooi vormen soorten, die zowel voor als 
na 1950 in ongeveer gelijke aantallen voorko¬ 
men, de zogenaamde A-soorten, de grootste 
categorie (114 soorten; 64%). Dit is veel in 
vergelijking met Nederland waar dit percen¬ 
tage 36 is (tabel 1). Op landelijke schaal gezien 
zijn er hiervan 29 die juist een tendens tot 
toename laten zien. Voor een deel zijn dit de 
wat meer algemene bossoorten zoals Leistus 
rufomarginatus (Duftschmid) en Calathus ro- 
tundicollis Dejean. Ook soorten met een voor¬ 
keur voor vochtige biotopen zoals Agonum 
marginatum (Linnaeus) en Stenolophus teu- 
tonus (Schrank), behoren tot deze groep. Van 
de A-soorten zijn er 25 die op landelijke schaal 

een tendens tot achteruitgang laten zien. Zeer 
opvallend hierbij is, dat dit vrijwel allemaal 
soorten zijn van droge gebieden zoals heidevel¬ 
den (bijvoorbeeld Pterostichus lepidus (Leske) 
en Amara tibialis (Paykull)). Panagaeus crux- 
major (Linnaeus) en Pterostichus cupreus 
(Linnaeus) zijn voorbeelden van soorten uit 
vochtige biotopen, die in het Gooi stabiel zijn, 
maar landelijk gezien achteruit gaan. 

Tot de soorten van de A-categorie in het 
Gooi behoren ook de nu tien meest algemene 
soorten. Deze top-10 (tabel 2) wordt vermeld 
omdat dit tevens inzicht in het karakter van het 
Gooi geeft. De top-10 van het Gooi wijkt in 
belangrijke mate af van de landelijke top-10 
volgens Heijerman et al. (1989). De meest al¬ 
gemene soort in Nederland, Pterostichus me- 
lanarius komt in het Gooi pas op de twintigste 
plaats. Nebria brevicollis daarentegen is in het 
Gooi de meest algemene soort maar bezet op 
de nationale lijst de negende plaats. 

Soorten die in het Gooi een toename 
vertonen 

De B-categorie vormen de soorten die in het 
Gooi een toename vertonen. Deze categorie 
bestaat uit 45 soorten (25%; tabel 1). Dit is 
weinig in vergelijking met Nederland, waar dit 

Tabel 2. De tien meest voorkomende soorten in het Gooi en Nederland 

Aantal waarnemingen 

Het Gooi Nederland 

Nebria brevicollis (Fabricius) 605 601 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius) 395 418 
Carabus nemoralis O. F. Muller 380 417 
Amara aenea (Degeer) 337 580 
Calathus melanocephalus (Linnaeus) 308 616 
Notiophilus biguttatus (Fabricius) 293 557 
Calathus rotundicollis (Dejean) 260 195 
Pterostichus versicolor (Sturm) 251 566 
Harpalus affinis (Schrank) 239 672 
Loricera pilicornis (Fabricius) 234 663 
Pterostichus melanarius (Illiger) 164 827 
Pterostichus strenuus (Panzer) 194 670 
Pterostichus nigrita (Paykull) 145 631 
Pterostichus niger (Schalier) 100 615 
Dyschirius globosus (Herbst) 64 611 
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percentage 42 is. Tien van deze soorten zijn 
stabiel, dat wil zeggen, vertonen geen voor- of 
achteruitgang. In het Gooi zijn dit voorname¬ 
lijk soorten van vochtige, niet voedselarme mi¬ 
lieus. Voorbeelden zijn Notiophilus substriatus 

Waterhouse en Stomis pumicatus (Panzer). 
Twee soorten van een ander milieu die lande¬ 
lijk gezien niet vooruit gaan, zijn Amara apri- 

caria (Paykull) en Amara aulica (Panzer). Vijf 
soorten vertonen landelijk gezien zelfs een ach¬ 
teruitgang. In deze groep valt geen gezamen¬ 
lijke biotoopvoorkeur te bespeuren. Het zijn 
Cicindela maritima Latreille & Dejean, 
Synuchus vivalis (Illiger), Amara equestris 

(Duftschmid), Acupalpus exiguus (Dejean) en 
Laemostenus terricola (Herbst). 

Een aantal van de soorten die in het Gooi 
een positieve trend vertonen, is na 1950 voor 
het eerst waargenomen. Enkele soorten heb¬ 
ben het Gooi zelfs in korte tijd geheel gekoloni¬ 
seerd. Lasiotrechus discus (Fabricius), pas in 
1968 voor het eerst gevonden, komt nu op vele 
plaatsen verspreid in het hele Gooi voor. 
Chlaenius vestitus (Paykull) werd in 1984 voor 
het eerst gevonden en komt nu op diverse 
plaatsen verspreid in het hele Gooi voor (zie 
fig. 4). 

Soorten die in het Gooi aan het afnemen zijn 

De C-categorie, de soorten die aan het afne¬ 
men (zie tabel 1) zijn, omvat 20 soorten (11%). 
Dit steekt gunstig af tegen de situatie in Neder¬ 
land waar dit percentage 22 is. Bijna de helft 
van deze soorten gaat ook in Nedeland achter¬ 
uit, zoals Carabus arvensis Herbst en Agonum 

munsteri (Hellen). Voor een groot deel betreft 
dit stenotope soorten die in het verleden wel¬ 
iswaar niet algemeen waren, maar wel regel¬ 
matig in het Gooi werden gevangen, en nu uit 
het Gooi verdwenen zijn. Negen soorten die in 
het Gooi achteruit gaan, doen dat landelijk 
gezien niet. Gedeeltelijk zijn dit soorten die 
voedselarme (zowel droge als natte) milieus 
prefereren (bijvoorbeeld Bembidion doris 

(Panzer) en Masoreus wetterhali (Gyllenhal)). 
Deze soorten zijn met een kleine populatie in 
het Gooi aanwezig. 

Conclusies 

De verwachting, dat een aantal soorten uit 
natte heiden mét hun biotoop uit het Gooi zijn 
verdwenen wordt door het onderzoek beves¬ 
tigd. Aangezien deze biotoop ook op landelijke 
schaal sterk achteruit gegaan is, sluit deze ont¬ 
wikkeling op de landelijke trend aan (bijvoor¬ 
beeld Carabus nitens Linnaeus en Blethisa 

multipunctata (Linnaeus). 
Een lokale aangelegenheid is het verdwijnen 

van de Zuiderzee-biotoop. Een aantal voor 
deze biotoop kenmerkende soorten (Dyschi- 

rius impunctipennis Dawson, Dyschirius sali- 

nus Schaum en Bembidion maritimum 

(Stephens)) kwamen in het verleden in zeer 
kleine aantallen voor (minder dan vijf waarne¬ 
mingen) en zijn nu verdwenen. Cicindela ma¬ 

ritima, die voor deze biotoop kenmerkend ge¬ 
weest kan zijn, is nu echter regelmatiger 
aangetroffen dan in het verleden. 

Landelijk gezien nemen soorten van oevers, 
vochtige en ruderale biotopen toe, hetgeen zich 
ook in het Gooi voordoet. De verklaring voor 
deze trend in het Gooi lijkt te liggen in het 
ontstaan van een groot kerngebied van deze 
biotopen door de ontwikkeling van de voor¬ 
malige Zuiderzeekust tot een moerassige oe¬ 
verzone (Faijon & Van der Linden, 1989). Van 
hieruit kunnen kleine, geïsoleerde, biotopen in 
de hogere delen van het Gooi gekoloniseerd 
worden. Deze biotopen zijn in de loop der tijd 
mogelijk geschikt geworden voor bijvoorbeeld 
Omophron limbatum (Fabricius) omdat deze 
biotopen geëutrofieerd raakten. 

Doordat het Gooi voor wat betreft de ho¬ 
gere zandgrondsoorten een ecologisch schier¬ 
eiland vormt, bereiken deze soorten in het 
Gooi hun verspreidingsgrens. Populaties van 
dergelijke soorten zijn gevoeliger voor veran¬ 
deringen in het landschap en komen in gerin¬ 
gere dichtheden voor (Den Boer, 1977). Zo¬ 
doende is een relatief grote groep (48 soorten 
= 20%) alleen bekend van incidentele vang¬ 
sten, dat wil zeggen er zijn minder dan vijf 
waarnemingen van bekend. Soorten die in het 
verleden in klein aantal voorkwamen doch 
waarvan wel meer dan vijf waarnemingen be¬ 
kend zijn, zijn veelal uit het Gooi verdwenen. 
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De CIN deelt mee dat de reeds aangekondigde studiedag nu gehouden zal worden op het 
Institutuut voor Taxonomisehe Zoologie, Mauritskade 57, Amsterdam. Door het groot aantal 
aanmeldingen moest voor een tweede keer naar een andere ruimte gezocht worden! Zoals 
eerder meegedeeld in de vorige afleveringen van Verenigingsnieuws moet de inschrijving nu 
ook echt gesloten worden. Info.: Ben Brugge, 020-5256258 of Jan van Tol, 071-143844. 

DATA LANDELIJKE VERGADERINGEN 1992 
Studiedag Faunistische Databases: 18 januari 1992, Amsterdam 
Wintervergadering: 8 februari 1992, Utrecht, Jaarbeurs 
Lentevergadering: 25 april 1992 
Zomervergadering: 12-14 juni 1992 
Herfstvergadering : 14 november 1992 

124e WINTERVERGADERING, 8 FEBRUARI 1992 
plaats: Kon. Jaarbeurs, te Utrecht; aanvang: 11.00 uur 

De Wintervergadering wordt ook dit jaar weer gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Het 
Bestuur hoopt ook nu weer veel Nederlandse en Belgische leden, graag met hun introduces, 
te mogen ontmoeten. Hoewel er verschillende bijeenkomsten zijn op het niveau van 
afdelingen en secties, is de Wintervergadering, onze traditionele "KISTJESDAG", 
natuurlijk voor iedereen dé bijeenkomst bij uitstek voor het ontmoeten van mede NEV-leden. 
Op de Wintervergadering staat de entomologie centraal (de huishoudelijke zaken worden 
immers uitgebreid op de Lentevergadering besproken). Ieder lid kan gebruik maken van de 
gelegenheid om iets te melden, b.v. rapporteren over een entomologisch interessante 
waarneming, of verzameld of gekweekt materiaal demonstreren. Het zou erg leuk zijn als we 
op deze vergadering ook kort iets zouden mogen horen van de activiteiten binnen de secties 
(SNELLEN, EVERTS, Mieren-werkgroep, Acu leaten - werkgroep etc.). 
De praatjes moeten pas aan het begin van de bijeenkomst aangemeld worden dmv. een 
formulier dat in de zaal zal circuleren; daarbij svp. al aangeven of u een kistje wilt laten 
rouleren. Er is uiteraard ook weer gelegenheid om dia's te presenteren. 
Door uw aanwezigheid werkt u mee aan het in stand houden van een belangrijke traditie! 
Vanuit de hal van het NS station kan men overdekt naar de Jaarbeurs lopen. Parkeerruimte in 
parkeergarage Jaarbeursplein. De lunch kan in het zelfbedieningsrestaurant gebruikt worden 
of in één van de vele restaurants of snackbars in de nabije omgeving. 
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Veel soorten die in aantal achteruit gegaan zijn, 
komen momenteel nog slechts in kleine aantal¬ 
len voor. Dit zijn vaak soorten die zich in de 
laatste voedselarme milieus hebben terugge¬ 
trokken (bijvoorbeeld Bembidion nigricorne 
Gyllenhal en Harpalus servus (Duftschmid). 
Vermoedelijk speelt hierbij de isolatie van bio¬ 
topen een grote rol. Op de lange duur zullen 
deze soorten zich niet kunnen handhaven, om¬ 
dat lokale populaties uitsterven en er teveel 
verliezen optreden bij pogingen tot dispersie 
(zie ook Den Boer, 1977). 

Een opvallende uitzondering op de lande¬ 
lijke trend is, dat er in het Gooi veel droogte- 
minnende soorten niet achteruit gaan, zoals 
bijvoorbeeld Pterostichus lepidus. Dit betreft 
voornamelijk soorten van droge heiden. Hoe¬ 
wel het areaal droge heide in het Gooi sterk is 
teruggelopen, zijn enkele grote heidevelden 
overgebleven. Deze heidevelden zijn kennelijk 
groot genoeg om stabiele populaties te herber¬ 
gen. Een probleem vormt momenteel echter de 
vergrassing. De structuur van de vegetatie ver¬ 
andert hierdoor aanzienlijk en daarmee de ge¬ 
schiktheid voor deze soorten. De trend is dus 
bij blijvende vergrassing onzeker. 

Een andere uitzondering op de landelijke 
trend is dat juist in het Gooi algemene bossoor¬ 
ten niet vooruitgaan. Deze soorten hebben in 
het Gooi hun optimum-voorkomen eerder be¬ 
reikt dan in het referentiegebied Nederland. 
Soorten als Carabus problematicus Herbst en 
Abax parallellepipedus ((Piller & Mitterpa- 
cher) hebben vermoedelijk nog hetzelfde ver- 
spreidingspatroon in het Gooi als in de jaren 

twintig. Er zijn immers enkele oude boskemen 
aanwezig, van waaruit de rest van het Gooi 
gekoloniseerd kon worden toen eind vorige 
eeuw de nieuwe bosaanleg op grote schaal 
begon. 

Dankwoord 

Allereerst worden de tientallen mensen bedankt die op de 
één of andere wijze aan de inventarisatie en de gegevens¬ 
verwerking hebben meegeholpen. K. Alders en S. van 
Heijnsbergen verleenden onmisbare steun bij het contro¬ 
leren van de vele determinaties en tenslotte worden I. 
Knotnems en B. ten Haken bedankt voor het opzetten van 
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Ephoron virgo recent in de Rijn aangetroffen 
(Ëphemeroptera: Polymitarcidae) 

A. BIJ DE VaATE & F. M. J. OOSTERBROEK 

VAATE, A. BU DE & F. M. J. OOSTERBROEK, 1992. EPHORON VIRGO RECENTLY RECORDED FROM 
THE RIVER RHINE (EPHEMEROPTERA: POLYMITARCIDAE). - ENT BER., AM ST 52 (1): 8-11. 

Abstract: The disappearance of habitats and heavy water pollution led to the extinction of mayfly populations from the 

River Rhine in the first part of this century. Only two species, Cloeon dipterum and Caenis luctuosa were observed in 

the Dutch part of the River Rhine in the period 1981-1987. In 1991, however, larvae of Ephoron virgo were found in 

the vicinity of Spijk. In 1990 larvae were already observed near Düsseldorf, Germany. Seemingly the species expands 
its range in downstream direction. 

A. bij de Vaate, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Postbus 17,8200 AA Lelystad. 

F. M. J. Oosterbroek, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem. 

Inleiding 

Als gevolg van het verdwijnen van geschikte 
habitats en de ernstige waterverontreiniging 
zijn in de eerste helft van deze eeuw veel insek- 
tesoorten uit zowel de Maas als de Rijn ver¬ 
dwenen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
Ëphemeroptera. Werden rond de eeuwwisse¬ 
ling nog 21 soorten in de Rijn aangetroffen, in 
de periode 1981-1987 waren dat er nog slechts 
twee, namelijk Cloeon dipterum (Linnaeus) en 
Caenis luctuosa (Burmeister) (Klink, 1989; 
Van den Brink et al., 1990). Larven van de 
eendagsvlieg Ephoron virgo (Olivier) kwamen 
tot in het begin van deze eeuw massaal voor in 
de grote Nederlandse rivieren (Mol, 1981). Na 
1936 is de soort echter niet meer in Nederland 
aangetroffen (Mol, 1985). Larven van E. virgo 
leven in zandbodems (Schönemund, 1930). 
Het totale oppervlak van dit habitat in het 
Nederlandse deel van de Rijn heeft na de der¬ 
tiger j aren van deze eeuw nauwelijks verande¬ 
ringen ondergaan. Daarom moet het verdwij¬ 
nen van E. virgo uit de Rijn niet zozeer gezocht 
worden in de verdwijning van habitats dan wel 
in de verslechtering van de waterkwaliteit en 
daaraan gekoppeld wellicht ook de slechte bo¬ 
demkwaliteit. In internationaal verband wordt 
reeds enige tientallen jaren gewerkt aan een 
verbetering van de waterkwaliteit (Van der Klei 
et al., 1991). Het resultaat is een langzame 
toename van het aantal soorten macro-inver- 

tebraten; een toename die echter voor een deel 
is toe te schrijven aan een relatief forse stijging 
van het aantal geïntroduceerde soorten (Van 
den Brink et al., 1989; Van den Brink et al., 
1990; Bij de Vaate et al, 1990). De herkoloni- 
satie van het Nederlandse deel van de Rijn 
door E. virgo, een hier als uitgestorven be¬ 
schouwde soort, die gevoelig is voor waterver¬ 
ontreiniging (Tittizer et al, 1990) lijkt een in¬ 
dicatie te zijn van de verbeterde kwaliteit van 
het water in de benedenloop van de Rijn. 

Materiaal en methoden 

Bemonsteringen werden met een onderzoek- 
vaartuig uitgevoerd in de oeverzone tussen de 
kribben (kribvakken). De bodemmonsters zijn 
genomen met een hydraulische Van Veenhap- 
per van eigen ontwerp. Het bemonsteringsop- 
pervlak van deze happer bedroeg 1550 cm2. De 
monsters werden direct aan boord van het on- 
derzoekvaartuig gespoeld op een zeef met een 
maaswijdte van 2 mm. Met het blote oog wer¬ 
den de dieren uit het bodemmateriaal, dat op 
de zeef achterbleef, verzameld. Ze werden ge¬ 
conserveerd in alcohol 96%. 

Resultaten en discussie 

In de Rijn bij Tolkamer werden op 13 augustus 
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1991 tijdens een routinebemonstering in een 

aantal kobvakken (rechteroever) bij kilome- 

terraai 861 in totaal 14 larven van E. virgo in 

bodemmonsters aangetroffen. Twee dagen la¬ 

ter werd opnieuw een bemonstering uitgevoerd 

met als doel meer informatie te verzamelen 

omtrent de dichtheid en de verspreiding van de 

larven ie het gebied. Tussen de kilometerraaien 

861 en 868 werden in het litoraal van de rech¬ 

teroever 14 bodemmonsters genomen. In vier 

ervan werden in totaal 12 larven waargenomen 

(fig. 1). Op grond van deze lage aantallen was 

het niet mogelijk tot een dichtheidsschatting te 

komen. 

De larven, die tijdens de beide bemonste- 

ringsdagee gevonden zijn , waren 17-22 mm 

lang (exclusief antennes en cerci) en dus bijna 

volgroeid. 

De vondst van E. virgo in het Nederlandse 

deel van de Rijn kan gezien worden als een 

verdere uitbreiding in het oorspronkelijke ver¬ 

spreidingsgebied: in het bovenstroomse deel 

van de Rijn was rekolonisatie reeds eerder ge¬ 

constateerd. Aangenomen wordt dat vanuit 

een restpopulatie in de Main de herkolonisatie 

moet zijn begonnen. In 1986 werd de soort 

voor het eerst aangetroffen bij Bonn (Tittizer 

et al, 1990), terwijl in 1990 met zekerheid het 

voorkomen in het traject Mannheim-Düs¬ 

seldorf en in de zijrivier de Neckar kon worden 

vastgesteld (Schöll, persoonlijke mededeling). 

Ie de zomer van 1991 zorgden grote aantallen 

zwermende imago’s ervoor dat in Bonn het 

verkeer op een verkeersbrug over de Rijn tijdens 

de avonduren moest worden stilgelegd, terwijl 

ze op een aantal bruggen in Düsseldorf en K ein 

veel hinder voor het verkeer veroorzaakten. In 

ons land zijn in de tweede helft van augustus 

1991, op een aantal plaatsen langs de Rij ntakken 

en de Maas, naast exuviae van subimago’s even- 

Fig. 1. Het grensscheidende deel van de Rijn waar E. virgo op 13 en 15 augustus 1991 werd aangetroffen. 
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eens zwermende en dode imago’s waargeno¬ 
men (Bij de Vaate et al, in voorbereiding). 

Aangenomen wordt dat de belasting met 
huishoudelijk en industrieel afvalwater, met de 
daaraan verbonden lage zuurstofconcentra- 
ties, geleid heeft tot de verdwijning van deze 
eendagsvlieg (Tittizer et al, 1990). De bouw 
van zuiveringsinstallaties in het stroomgebied 
van de Rijn heeft geleid tot een sterke reductie 
van lozingsvrachten, weerspiegeld in een toe¬ 
name van de zuurstofconcentratie (fig. 2). In 
hoeverre andere factoren, zoals een verbetering 
van de kwaliteit van de onderwaterbodem 
(Beurskens & Winkels, 1991), van invloed zijn 
op de hervestiging van populaties van R virgo, 
is niet aan te geven. Er is geen informatie be¬ 
schikbaar over relaties tussen het voorkomen 
van E. virgo en concentraties van milieu- 
vreemde stoffen in de habitat. 

Dankwoord 

Wij danken de heer ir. A. G. Klink hartelijk voor de 
controle van onze determinatie van de larven van E. virgo. 
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Fig. 2. Het verloop van het jaarlijkse gemiddelde van de zuurstofconcentratie, het zuurstofverzadigingspercentage en 
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Korte mededelingen 

edelingen Korte mededelingen Korte mededelingen 

Korte mededdingen Korte nieicielngeii Korte me 

Vlinders tegen blik 

Zondagmiddag 25 augustus 1991 wandelden 
wij in het Nationale Park De Hoge Veluwe 
langs de weg van het Kröller-Müller Museum 
naar de Kemperberg. In het gebied van de 
Wildbaan vlogen zeer veel zandogen. Vooral 
de heivlinder (Hipparchia semele Linnaeus) 
was rijk vertegenwoordigd. Jammer genoeg 
zagen heel wat exemplaren het onderscheid 
niet tussen rustige wandelaars en de vaak met 
aanzienlijke snelheid langsrijdende auto’s. 
Noodlottige botsingen waren dan ook talrijk. 
Zó talrijk, dat wij over een afstand van een 
paar kilometers meer dan 120 dode of zwaar 
gekwetste semele's en enkele Hipparchia stati- 

linus Hufnagel langs de wegrand aantroffen. 
Hierbij werden de vele exemplaren, die verplet¬ 
terd op de asfaltweg zelf lagen, of die, wat 
lichter gekwetst, de aangrenzende begroeiing 
nog hadden kunnen bereiken, maar toch niet 
meer tot normaal vliegen in staat waren, of die 
op de auto’s zelf vastgeplakt waren, niet mee¬ 
geteld. Aannemend dat het aantal slachtoffers 
ook langs de andere wegrand en langs de niet 
gecontroleerde weggedeelten (ook enige kilo¬ 
meters) zo groot was, moeten er daar die 
windstille middag zeker 500 tot 600 semele's 
verongelukt zijn. Daar kan zelfs de meest fana¬ 
tieke vlinderverzamelaar niet tegen op! 

In tegenstelling hiermee vonden wij het vol¬ 
gend weekend nauwelijks blikslachtoffers van 
de kleine vos (Aglais urticae Linnaeus), die in 
het Nationale Park Veluwezoom en langs weg¬ 
bermen en in tuinen in de omgeving van Rheden 
en Doorn in verbazingwekkende aantallen 
vloog. Op één stukje Sedum spectabile Boreau 
van ongeveer een vierkante meter, zaten er meer 
dan honderd. Kennelijk is deze soort beter in 
staat de gevaren van de weg te ontwijken. 
P. Kuijten, Wagnerplein 58, 2324 GD Leiden. 

Additional records of carabids caught in 
window traps in Drenthe and Oost- 
Flevoland (Coleoptera: Carabidae)* 

Window traps were found to be very effective 
in intercepting flying carabid beetles: Van Hui¬ 
zen (1980, Ent. Ber., Amst. 40: 131-132). The 
same author (1980, Ent. Ber., Amst. 40: 166- 
168) presented a list of 101 species trapped this 
way in either Drenthe (surroundings Biologi¬ 
cal Station Wijster), the Lauwersmeer or Oost- 
Flevoland. Since then continued trapping in 
Drenthe (1981-1990) and Oost-Flevoland 
(1981-1984) resulted in the following additions 
to the list of species caught. 

Drenthe: Acupalpus meridianus (Linnaeus), 
Agonum marginatum (Linnaeus), A. piceum 

(Linnaeus), A. viduum (Panzer), Amara con- 

vexiuscula (Marsham), Bembidion articula- 

tum (Panzer), Cymindis vaporariorum (Lin¬ 
naeus), Dyschirius luedersi Wagner, Harpalus 

tardus (Panzer), Notiophilus palustris 

(Duftschmid), N. rufipes Curtis and Ophonus 

rufibarbis (Fabricius). 
Oost-Flevoland: Acupalpus exiguus (De¬ 

jean), Agonum marginatum (Linnaeus), A. 

moestum (Duftschmid), Amara anthobia 

Villa, A. communis (Panzer), A. fulva (Miil- 
ler), A. lucida (Duftschmid), Bembidion pro- 
perans (Stephens), Clivina fossor (Linnaeus), 
Dromius angustus Brullé, Harpalus affinis 

(Schrank), H. rufipes (Degeer), H. rufipalpis 

Sturm, Pterostichus vernalis (Panzer), P. ver¬ 

sicolor (Sturm) and Trichocellusplacidus (Gyl- 
lenhal). 

The records of Amara lucida and both 
Notiophilus species represent the first data on 
actual flight of these species. 
*: Communication no. 446 of the Biological 
Station, Wijster. 
T. H. P. van Huizen, Kampsweg 27, 9418 PD 
Wijster, The Netherlands. 
B. Aukema, Kortenburg 31, 6871 ND Ren- 
kum, The Netherlands. 
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Abstract: Recently the Dutch material of Asaphidion flavipes was re-examined to separate A. curtum from A. flavipes. 

A male specimen among this material was found to belong to A. stierlini, a species not previously recorded from The 

Netherlands. A key is given to separate the three Dutch species of the A. flavipes group. 
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Inleiding 

Tot voor kort waren er twee soorten van het 
genus Asaphidion uit Nederland bekend, na¬ 
melijk A. pallipes (Duftschmid) en A. flavipes 
(Linnaeus) (Turin, 1990). Het Nederlandse A. 
flavipes materiaal bleek echter te bestaan uit 
twee soorten. De auteurs hebben het overgrote 
deel van dit materiaal onderzocht (ongeveer 
950 exemplaren, verdeeld over 590 records) en 
44% van het aantal records bleek te behoren 
tot A. flavipes en 56% tot A. curtum (Heyden) 
(Muilwijk & Heijerman, 1991). Ook in andere 
landen van Europa werd A. curtum tot voor 
kort niet van A. flavipes onderscheiden. Di¬ 
verse auteurs hebben hier reeds eerder op ge¬ 
wezen en in een aantal gevallen zelf collectie¬ 
materiaal bestudeerd op het voorkomen van 
beide soorten (zie onder meer Lohse, 1983; 
Jorum & Mahler, 1985; Speight et al, 1986). 

A. flavipes en A. curtum behoren tot de 
zogenaamde flavipes groep. Door sommige 
auteurs (o.a. Focarile, 1964; Hartmann, 1985; 
Speight et al., 1986) werd een derde soort uit 
deze groep, A. stierlini (Heyden), voor Noord- 
west-Europa vermeld. Lohse (1983) betwij¬ 
felde echter het voorkomen van A. stierlini in 
Noordwest-Europa en Lohse & Lucht (1989) 
namen deze soort dan ook niet op in hun 
catalogus en tabellen voor Asaphidion. 

Volgens M. Martinez (in litt., 1991) zijn zo¬ 
wel A. curtum als A. stierlini in het grootste 

deel van Frankrijk echter algemene soorten; 
rond Parijs zou A. stierlini zelfs algemener zijn 
dan A. flavipes, die volgens Martinez in Frank¬ 
rijk zeldzaam tot zeer zeldzaam is, met uitzon¬ 
dering van de Alpen en de Pyreneeën. Volgens 
K. Desender (persoonlijke mededeling) komt 
A. stierlini in België alleen langs de kust voor 
en is daar plaatselijk zelfs talrijk. Tenslotte 
berichtten Speight et al. (1986) dat A. stierlini 
voorkomt in Zuid-Engeland (Cambridge, 
Dorset, Essex, Hampshire, Isle of Wight, 
Kent, Somerset en Surrey). Eén en ander 
vormde de aanleiding om het beschikbare Ne¬ 
derlandse materiaal van A. flavipes en A. cur¬ 
tum te bestuderen. We vonden slechts één 
exemplaar van A. stierlini. Dit exemplaar is 
afkomstig uit de provincie Zeeland: een man¬ 
netje werd verzameld door M. Berg op 
14.V.1986 te Aardenburg (Zeeuws-Vlaande- 
ren) en bevindt zich in de collectie van het 
Zoölogisch Museum te Amsterdam. Het 
exemplaar was aanvankelijk gedetermineerd 
als A. flavipes (het verspreidingskaartje van A. 
flavipes, zoals gegeven in Muilwijk & Heijer¬ 
man (1991) verandert door deze ’correctie’ 
niet). Het werd verzameld in een droge klei- 
greppel, gelegen tussen een ruderaal terrein en 
een rietveld. De greppel was met mossen be¬ 
groeid en tevens lag er wat rietstrooisel. 

In dit artikel bespreken we de diagnostische 
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Figs. 1-6. Aedeagi van Asaphidion. 1-2, A. curtum; 3-4, A. stierlini; 5-6, A.flavipes. Van elke soort is respectievelijk de 
linker- en de rechterzijde van de aedeagus afgebeeld. 
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kenmerken van deze nieuwe soort voor de Ne¬ 
derlandse fauna. Omdat de soort niet is opge¬ 
nomen in de tabellen van Freude et al. (1976), 
Lohse & Lucht (1989) en Lindroth (1985), en 
ook niet in de op deze werken gebaseerde en 
veel gebruikte tabel van Boeken (1987), geven 
we hieronder, als service aan de Nederlandse 
carabidologen, een sleutel, waarmee de drie 
Nederlandse soorten van de flavipes groep op 
naam kunnen worden gebracht. 

Diagnostiek 

De verschillende auteurs gebruiken groten¬ 
deels dezelfde kenmerken om A. stierlini van 
de andere twee Westeuropese soorten van de 
flavipes groep te onderscheiden. A. stierlini is 
de kleinste soort van deze groep, hoewel vol¬ 
gens Hartmann (l.c.) zuidelijke exemplaren de¬ 
zelfde grootte hebben als exemplaren van A. 
curtum. A. stierlini is een relatief smalle soort 
met parallelle dekschilden. De laatste antenne- 
leden zijn donker. De dorsale zijde van de 
eerste twee antenneleden, het voorlaatste lid 
van de liptasters, de knieën en de uiteinden van 
de tarsleden zijn donker en min of meer me- 

taalglanzend. A. stierlini is kleiner dan A.fla- 
vipes en verschilt hiervan door de donkerder 
tarsleden. Het midden van de halsschildzijrand 
is hoekiger, zoals bij A. curtum. Ook wat de 
chagrinering betreft lijkt A. stierlini op A. cur¬ 
tum. A. stierlini verschilt van A. curtum vooral 
in de kleur van de poten, sprieten en tasters, die 
bij laatste soort steeds geel tot bleekgeel zijn. 

Focarile (1964), Aubry (1975), Schweiger 
(1975), Lohse (1983) en Speight et al. (1986) 
geven determinatiesleutels, waarmee de drie 
Westeuropese soorten van de flavipes groep 
kunnen worden onderscheiden. Onuitge¬ 
kleurde en ook vervuilde of vervette exempla¬ 
ren zijn op grond van uitwendige kenmerken 
niet altijd op naam te brengen. Op basis van de 
genitalia zijn de drie soorten wel met zekerheid 
te identificeren. De mannelijke genitalia zijn, in 
tegenstelling tot de vrouwelijke genitalia, een¬ 
voudig uit te preparen. Bij het vrouwelijke ge¬ 
nitaal liggen de spermatheca, de ductus en de 
annuli receptaculi ventraal in de laatste twee 
tot drie achterlijfsegmenten. 

Met uitzondering van Aubry (l.c.) geven de 
bovengenoemde auteurs tekeningen van de 
mannelijke genitalia en Focarile (l.c.) geeft te- 

Figs. 7-9. Spermathecae van 
Asaphidion. 7, A. curtum, 8, A. 
stierlini; 9, A. flavipes. 

0.5 mm 
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Onder redactie van de secretaris 
M J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten R.U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht februari 1992 

LANDELIJKE VERG ADER AGENDA 

Wintervergadering: 
Lentevergadering: 
Zomervergadering: 
Herfstvergadering : 

8 februari 1992, Utrecht, Jaarbeurs 
25 april 1992 
12-14 juni 1992, Ansen gem. Ruinen 
14 november 1992 

LAATSTE AANKONDIGING.WINTERVERGADERING, 8 FEBRUARI 
1992 

plaats: Kon. Jaarbeurs, te Utrecht; aanvang: 11.00 uur 

In de vorige aflevering van Verenigingsnieuws is de eerste oproep verschenen om deel te 
nemen aan de aanstaande Wintervergadering. 
Na de zeer goede opkomst van de laatste jaren hebben we ook nu weer een ruime zaal 
gereserveerd Wij rekenen op veel interessante mededelingen, en ook op wat berichten over 
de voortgang van de entomologische activiteiten van de secties en werkgroepen. 
Voor de verdere practische informatie over deze vergadering wil ik verwijzen naar de 
januariaflevering. 

147e ZOMERBUEENKOMST TE ANSEN 
12-14 juni 1992 

Dit jaar heeft het organisatie team voor de Zomerbijeenkomst een plaats in Drenthe 
gevonden, en wel groepsaccomodatie d'Olde Kamp, Dwingelerweg 26,7964 KK Ansen 
(gemeente Ruinen). Het terrein ligt aan de weg Ansen-Dwingelo, ten westen van het 
nationaal park Dwingelderveld. 
Hier hebben we van 12-14 juni de beschikking over een flinke accomodatie waar ons o.a. 
een tweetal zaaltjes ter beschikking staan. Deze bieden ruime mogelijkheden voor onderling 
contact en voor het prepareren van de vangst. 
In het gebouw zijn een aantal slaapzaaltjes met stapelbedden, voor overnachting dient me zelf 
een lakenpakket of slaapzak mee te brengen. Er is op het terrein ruim plaats voor tenten/ 
campers, wie liever in zijn eigen telt overnacht kan dat dus doen en betaalt dan de normale 
"vol-pension" prijs. 
Wie de voorkeur geeft aan overnachten in een hotel kan reeds op ca. één kilometer afstand 
terecht in hotel "De zwerfkei", Kerkdijk 18,7964 KB Ansen, tel. 05221-1409 (logies met 
ontbijt ca ƒ 35,-). het hotel heeft een beperkte capaciteit dus vroegtijdig reserveren. 
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Kamperen 
Tot het terrein behoort een minicamping (10 plaatsen) en een klein aantal vier-persoons 
vakantiehuisjes in de vorm van "plaggenhutten". Wellicht interessant voor wie langer dan 
een weekeinde wil blijven. Kosten ƒ 450,- per week voor een plaggenhut en ca. ƒ 20 per tent 
per dag. Telefonisch reserveren kan op nummer 05221-1691. 

Kosten 
Voor het verblijf in d' Olde Kamp bedragen de kosten inclusief alle maaltijden: 

van vrijdagmiddag t/m zondag na de lunch ƒ 85,- 
van zaterdag t/m zondag ƒ 35,- 

De lunch bestaat uit een lunchpakket dat men bij het ontbijt kan klaar maken. 

Aanmelding 
U kunt zich op eenvoudige wijze aanmelden voor deelname aan de Zomerbijeenkomst door 
overmaken van het benodigde bedrag op gironr. 1633863 t.n.v, CJ. Zwakhals, Onderweg 
19,4241 XD Arkel. Aanmelding gaarne voor 31 mei. 
Men dient zelf voor hotel reservering te zorgen! 

VOORAANKONDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN DE 
LENTEVERGADERING 

Zaterdag 25 april 1992 

De gedetailleerde informatie over de aanstaande Lentevergadering, o.a. over de plaats van 
vergadering, zal in een volgende aflevering verschijnen. Het middagprogramma zal mede 
bestaan uit een lezing door Prof. V. Labeyrie uit Frankrijk die zal spreken oven - "De invloed 
van biologische concepten over entomologisch onderzoek: het voorbeeld van biologische 
karakteristieken en de regulatie van voortplantingsprocessen". Reserveert u alvast deze 
datum. 

OVERLIJDENSBERICHT VAN H.G.M. TEUNISSEN 

Ons gewaardeerd lid H.G.M. Teunissen te Oss is op 3 januari jl. overleden op de leeftijd van 
77 jaar. De heer Teunissen was een actief NEV-lid en een bekend onderzoeker van Aculeata. 
Hij heeft gepubliceerd over ichneumonide wespen en hield zich de laatste jaren vooral bezig 
met de studie van bijen. Hij was erg bekend door zijn vele expedities naar landen in het 
mediterrane gebied en door zijn deelname aan NEV-vergaderingen, vooral ook van de 
Afdeling Zuid, en aan de open dagen op het ITZ. 
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keningen van de annuli receptaculi van de 
vrouwtjes. In deze tekeningen komt de ruim¬ 
telijke structuur van de ringen echter niet tot 
uitdrukking. Dit geldt overigens ook voor de 
afbeeldingen van de annuli receptaculi van A. 
flavipes en A. curtum in Jorum & Mahler 
(1985), die zijn overgenomen in Lindroth 
(1985). We geven daarom , naast afbeeldingen 
van de mannelijke genitalia (figs. 1-6) en de 
receptaculi (figs. 7-9), een aantal tekeningen 
van de annuli receptaculi van de drie soorten 
(figs. 10-12), vanuit verschillende gezichtspun¬ 
ten. 

De afmetingen van A. curtum en A.flavipes, 
zoals gegeven in onderstaande sleutel, zijn uit 
(Muilwijk & Heijerman, 1991), die van A. 
stierlini zijn afkomstig van Lohse (1983). De 
afmetingen van de aedeagi zijn overgenomen 
uit Speight et al. (1986). 

Sleutel 
1. Poten, sprieten en tasters bleekgeel, hoog¬ 

stens antennae naar het uiteinde iets don¬ 
kerder. Zijrand van het halsschild enigs¬ 
zins hoekig. Lengte $$: 3.6-4.6 mm, 
lengte 2$: 3.7-4.7 mm. Lengte aedeagus 
(figs. 1-2): 0.65-0.85 mm. Spermatheca als 
in fig. 7. Annuli receptaculi als in fig. 10 
... A. curtum 

Antennae vanaf het vierde segment don¬ 
ker van kleur, knieën van tenminste één 
paar poten donkerder gekleurd ...... 2 

2. Dorsale zijde van het voorlaatste kaaktas- 
terlid donker gekleurd, kniegewrichten en 
tarsi van alle poten donker, metaalglan- 
zend. Dekschilden parallel-vormig. Het 
midden van de halsschildzijrand enigszins 
hoekig. Lengte: 3-4.2 mm. Lengte aede¬ 
agus (figs. 3-4): 0.75-0.80 mm. Sperma¬ 
theca als in fig. 8. Annuli receptaculi als in 
fig. 11 .A. stierlini 
Dorsale zijde van het voorlaatste kaaktas- 
terlid gewoonlijk geheel geel, hoogstens 
zwak verdonkerd. Tenminste de voorpo¬ 
ten geheel licht gekleurd. Dekschilden niet 
parallel-vormig. Het midden van de hals¬ 

schildzijrand minder hoekig dan bij beide 
voorafgaande soorten. Lengte 5(5: 3.8-4.9 
mm, lengte 29' 4.0-5.1 mm. Lengte aede¬ 
agus (figs. 5-6): 0.85-0.95 mm. Sperma¬ 
theca als in fig. 9. Annuli receptaculi als in 
fig. 12 ... A. flavipes 

Verspreiding 

Focarile (1964) kenschetst A. stierlini als een 
Atlantisch-Meditterrane soort, die voorkomt 
in Noord-Afrika en in een aantal Europese, 
voornamelijk rond de Middellandse Zee gele¬ 
gen landen: Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk, 
Italië, Griekenland, Turkije, maar ook Zuid- 
Engeland (Kent-Faversham). De soort is be¬ 
schreven aan de hand van materiaal van Sicilië. 
In Frankrijk was A. stierlini bekend van het 
Meditterrane gedeelte tot aan de Gironde (Je¬ 
anne, 1967; Aubry, 1975). Schweiger (1975) 
zegt exemplaren te kennen afkomstig uit het 
Engelse Deal (Kent) (gaat het om dezelfde 
exemplaren als bij Focarile (l.c.)?) en uit Oos¬ 
tende, België.. Hartmann (1985) schreef ver¬ 
volgens het nodig te achten deze noordelijke 
vangsten uit Zuid-Engeland en West-België te 
controleren. Hartmann (l.c.) beschikte over 
twee exemplaren van A. stierlini uit Oostenrijk 
(1939) en één ongedateerd exemplaar, volgens 
het etiket afkomstig uit Hamburg en verkregen 
door aankoop. Ook Lohse (1983) vertrouwde 
de determinaties van de Engelse en Belgische 
exemplaren niet en houdt het voor mogelijk 
dat het hier niet om A. stierlini gaat, maar om 
A. curtum. Daar komt nog bij, dat Lohse (l.c.) 
na bestudering van de afbeeldingen van het 
mannelijke genitaal van A. stierlini in Focarile 
(l.c.), tot de slotsom komt dat Schweiger (l.c.) 
niet het genitaal heeft afgebeeld van A. curtum 
maar van A. stierlini. Hoewel de tekeningen 
van de mannelijke genitalia van A. curtum en 
ook van A. flavipes, in respectievelijk Focarile 
(l.c.) en Schweiger (l.c.) verschillen vertonen, 
menen de auteurs toch dat Schweiger (l.c.) wel 
degelijk het genitaal van A. curtum heeft afge¬ 
beeld. 

Figs. 10-12. Annuli receptaculi van Asaphidion. 10, A. curtum; 11, A. stierlini; 12, A. flavipes. De afbeeldingen laten 
de ringen vanuit verschillende invalshoeken zien, de laatste afbeelding van elke rij geeft het aanzicht van ”bovenaf’, dat 
wil zeggen door de ring heen. 
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A. stierlini is weliswaar een hoofdzakelijk 
Mediterrane soort, maar gezien het voorko¬ 
men van de soort in Zuid-Engeland (Speight et 
al., 1986), de vangsten van M. Martinez in het 
noorden van Frankrijk en van K. Desender in 
het kustgebied van België, alsmede het Neder¬ 
landse exemplaar, mag geconcludeerd worden 
dat het verspreidingsgebied zich uitstrekt tot 
noordelijker gebieden in Europa. Omdat A. 

stierlini, evenals A. curtum, lange tijd niet is 
onderscheiden van A.flavipes, zal deze soort in 
de toekomst ook in Nederland mogelijk meer 
worden verzameld. 

Dankwoord 

Met dank aan M. Martinez voor het beschikbaar stellen 
van referentiemateriaal van A. stierlini. 
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Oenopia impustulata, eine für die Niederlande neue 
Coccinellide (Coleoptera: Coccinellidae) 

H. W. Ziegler & A. R J. A. Teunissen 

ZIEGLER, H. W. & A. P. J. A. TEUNISSEN, 1992. OENOPIA IMPUSTULATA, A NEW LADYBIRD FOR THE 

NETHERLANDS (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE). - ENT BER, AMST. 52 (2): 19-21. 

Abstract: The first Dutch records of Oenopia impustulata are given. Differences to the closely related Oenopia conglobata 

and to the black aberration of Coccinella hieroglyphica are discussed. Some remarks concerning its biology and data 
about its distribution in The Netherlands and Belgium are given. 

H. W. Ziegler, Ginsterhalde 5, D-7950 Biberach, Deutschland. 

A. P. J. A. Teunissen, Strausslaan 6, NL-5251 HG Vlijmen, Nederland. 

Einleitung 

Vom Co-Autor erhielt ich diverse Coccinelli- 
den-Arten aus den Niederlanden zur Determi¬ 
nation. In diesem Material befand sich ein Ver¬ 
treter der Coccinellini mit vollständig 
schwarzen Elytren aus der Provinz Noord- 
Brabant (Drunen, 18.vi. 1972, leg. A. P. Teunis¬ 
sen), der sich bei genauer Untersuchung als 
Oenopia impustulata (Linnaeus) herausstellte. 
Diese Art wird in der ausführlichen Monogra¬ 
phie von J. H. de Gunst (1978) nicht aufge¬ 
führt, und damit konnte zum ersten Mal der 
Nachweis dieses seltenen Moor- und Heidetie¬ 
res für die Niederlande erbracht werden. 
Durch gezielte und intensive Nachforschungen 
konnten weitere Fundstellen in den Provinzen 
Noord-Brabant, Limburg und Drenthe ausfin¬ 
dig gemacht werden. Herrn J. G. M. Cuppen 
verdanken wir wertvolle Angaben über das 
Vorkommen von O. impustulata in der Pro¬ 
vinz Limburg und Herr C. J. M. Berger konnte 
diese Art im grenznahen Belgien nachweisen. 

Morphologie 

Mader (1926-1937) hat sehr klar zum Aus¬ 
druck gebracht, daß auf Grund von morpho¬ 
logischen Untersuchungen Oenopia impustu¬ 
lata keine schwarze Aberration von Oenopia 
conglobata (Linnaeus) sein kann. Auffälligstes 
Merkmal ist die breitere Körperform und der 

breiter abgesetzte Elytrenseitenrand (Fig. la, 
2a). Nach den Untersuchungen von Fürsch 
(1960) zeigen die Genitalien der beiden nahe 
verwandten Arten keine sicheren differential¬ 
diagnostischen Merkmale. Darüber hinaus 
äußerte Fürsch den Verdacht, daß O. impustu¬ 
lata gefleckte Formen ausbilden könne. Bie- 
lawsky (mündliche Mitteilung) konnte diese 
Vermutung in Zuchtversuchen bestätigen. 
Kreuzungsversuche zwischen den beiden Ar¬ 
ten blieben jedoch ohne Erfolg. 

Die ersten Freilandfunde gefleckter Formen 
von O. impustulata stammen aus süddeut¬ 
schen Moorgebieten (Wurzacher Ried und Fe¬ 
dersee Ried, leg. H. Ziegler), in denen diese Art 
relativ häufig anzutreffen ist. Neben der brei¬ 
teren Körperform erscheint selbst bei diesen 
hell gefärbten Tieren das Pronotum sehr dun¬ 
kel durch das Zusammenfließen des Zeichen¬ 
musters (Fig. lb-d). Dieses für O. impustulata 
konstante Merkmal kann in Ausnahmefällen 
auch bei O. conglobata beobachtet werden, 
hat jedoch bei dieser Art stets eine andere 
Form (siehe Fig. 2d). 

Auch eine Verwechslung mit schwarzen 
Formen von Coccinella hieroglyphica Linna¬ 
eus, welche oft in großer Anzahl im gleichen 
Habitat angetroffen wird, ist möglich. Sicheres 
Unterscheidungsmerkmal sind die hellen Epi¬ 
meren der Elytren bei C. hieroglyphica. 
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E 
E 

Fig. 1. Oenopia impustulata (L.). 
la, Habitus; lb-d, Pronotum. 

a 

Ökologie und Verbreitung 

Oenopia impustulata ist eine über Mittel¬ 
europa, Osteuropa, Italien, Kleinasien und 
Transkaukasien verbreitete Art (Iablokoff- 
Khnozorian, 1982). Durch den Nachweis die¬ 
ser Art für die Niederlande und Belgien ergibt 
sich eine Arealausweitung bis in den Nord wes¬ 
ten Mitteleuropas. Sie bevorzugt Heide-, 
Sand- und Moorgebiete und wird in den süd¬ 
deutschen Mooren fast ausschließlich auf der 

Moorbirke (Betula pubescens Ehrh.) gefun¬ 
den. Nur in Ausnahmefällen konnte ich das 
Tier auch von Zweigen der Gemeinen Birke 
(.Betula pendula Roth) klopfen. Von der Eiche 
(Quereus robur L.) stammen Exemplare, die 
ich am westlichen Stadtrand von Wien 
(Straßhof) in einem sehr trockenen Biotop er¬ 
beuten konnte. Die Tiere erscheinen Anfang 
Mai und sind noch bis in den Spätherbst (Ende 

a 
Fig. 2. Oenopia conglobata (L.). 
2a, Habitus; 2b-d, Pronotum. 
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Oktober) in freier Natur anzutreffen. 
Die Belegexemplare aus den Niederlanden 

und aus dem grenznahen Belgien wurden von 
Birkenzweigen (B. puhescens und B. pendula) 
geklopft, am Übergang von Sand- und Heide¬ 
gebieten in Feuchtbiotope. 

Über die Nahrung von O. impustulata gibt 
es unseres Wissens keine Beobachtungen, es ist 
aber anzunehmen, daß sich diese Art ähnlich 
wie O. conglobata aphidiphag ernährt (Klaus- 
nitzer, 1966). 

Fundorte und Fangdaten zu den Funden in 
den Niederlanden und Belgien. 

Niederlande: 

Drunen (Loonse en Drunense Duinen), Prov. 
Noord-Brabant, 18.vi.1972, A. Teunissen leg. 
(1 Exemplar); 
Soerendonk (”Het Goor”), Prov. Noord-Bra¬ 
bant, V.1987, A. Teunissen leg. (1 Exemplar); 
Kraloo (Kraloer Es), Prov. Drenthe, 
18.V.1989, A. Teunissen leg. (1 Exemplar); 
Horst (Mariapeel, Driehonderd Bunders), 
Prov. Limburg, 29.ix.1983, J. Cuppen leg. 
(1 2), 24.ix.1990, J. Cuppen leg. (12); 

Boxtel (Kampina, Kogelvangersven), Prov. 

Noord-Brabant, 1 l.v.1991, J. Cuppen leg. 

(1 Ô); 
Deurne (Deurnese Peel), Prov. Noord-Bra¬ 
bant, 19.V.1991, J. Cuppen leg. (2 2?)- 

Belgien: 

Achel, Prov. Limburg, v.1985 (1 Exemplar), 
V.1986 (1 Exemplar), C. Berger leg.; 
Rekem (Ziepbeek), Prov. Limburg, 2.vi.l984 
(1 Exemplar), 29.viii.1984 (3 Exemplare), 
26.v.1985 (1 Exemplar), C. Berger leg.. 
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Aanvullende gegevens over de spillebeenvliegen en de 
boomschorsvlieg in Nederland (Diptera: Tanypezidae, 
Calobatidae, Micropezidae en Megamerinidae) 

V. S. van der Goot 

GOOT, V. S. VAN DER, 1992. ADDITIONAL DATA ABOUT THE TANYPEZIDAE, CALOBATIDAE, MICRO¬ 
PEZIDAE AND MEGAMERINIDAE (DIPTERA) OF THE NETHERLANDS. - ENT BER., AMST 52 (2): 22- 

23. 

Abstract: Additional data about localities and flight periods in The Netherlands of Tanypeza longimana, Micropeza 

lateralis, M. corrigiolata, Calobata nigricornis and Megamerina dolium are given. The characteristic for females of 

Calobata femoralis found by Stackelberg (1970) is considered invalid and a new characteristic for males and females 

of this species is described. 

N. Anslijnstraat 42, 1068 WN Amsterdam. 

Inleiding 

De naam spillebeenvlieg is afgeleid van de zeer 
lange, dunne poten van deze vliegen. Tot de 
spillebeenvliegen worden drie vliegenfamilies 
gerekend: Tanypezidae, Calobatidae en Mi¬ 
cropezidae. Het betreft de langpootvlieg 
(Tanypeza longimana Fallén), de draadpoot- 
vliegen (Micropeza corrigiolata (Linnaeus) en 
M. lateralis Meigen) en de steltvliegen (zes 
Calobata-soorten). In dit artikel wordt tevens 
de tot de Megamerinidae behorende boom¬ 
schorsvlieg (Megamerina dolium (Fabricius)) 
behandeld, omdat, hoewel de poten niet spil¬ 
lebeenachtig zijn, deze vlieg nauw verwant is 
aan de overige families. Alle genoemde soorten 
werden reeds door De Meijere (1939) van Ne¬ 
derland vermeld en zijn, met hun kenmerken, 
te vinden in Van der Goot & Van Veen (1987). 
Dit artikel geeft aanvullende gegevens op deze 
laatste publikatie. 

Levenswijze 

Colyer & Hammond (1968) vermelden dat 
vliegen van Calobata en Micropeza bladluizen 
en kleine tipuliden vangen. Rotheray (1989) 
zegt dat ze soms in groot aantal in de schaduw 
te vinden zijn bij bladluiskolonies. Mogelijk 
zijn de zeer lange poten van belang om mieren 
te ontwijken. 

Vindplaatsgegevens en vliegtijden, 
determinatiekenmerk 

Tanypeza longimana werd in 1987 (locus cita- 
tus) van slechts tien vindplaatsen vermeld. Hier 
kunnen aan toegevoegd worden Castricum, 
Deventer (beide leg. R. Ketelaar), Rouveen 
(Overijssel), Noordlaren (Drenthe), de St. Pie¬ 
tersberg (alle drie leg. B. van Aartsen), Dor¬ 
drecht (leg. W. van Steenis) en Havelte (Dren¬ 
the) (leg. D. Tempelman). De soort is vrij 
zeldzaam, maar toch in een groot deel van 
Nederland aangetroffen (niet in Friesland, 
Groningen, Utrecht, Zeeland en op de Wad¬ 
deneilanden). 

Van Micropeza lateralis is sinds 1987 slechts 
de vangst van één exemplaar (St. Pietersberg) 
bekend. Daaruit valt af te leiden dat de soort 
een terugslag doormaakt (voor 1987 op 23 
vindplaatsen in Nederland gevonden, tussen 
1980 en 1987 17 exemplaren verzameld). 

Micropeza corrigiolata is plaatselijk talrijk. 
De vliegtijd is half mei tot eind september. 

Van de Calobata-soorten is C. nigricornis 
Zetterstedt sinds 1987 gevonden te Oud-Ave- 
reest (Wildenberg), Vijlen (Limburg) en Neer- 
ijnen (Gelderland) en voor 1987, maar nog niet 
geregistreerd, te Best en Tegelen (alle leg. B. 
van Aartsen). Het blijft een zeldzame soort, die 
in totaal van 17 vindplaatsen bekend is. 

Calobata femoralis Meigen werd in 1987 
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(Lc.) van vier vindplaatsen (vier mannetjes) 
vermeld, terwijl vastgesteld werd dat de wijfjes 
ondetermineerbaar waren, omdat het door 
Stackelberg (1970) ontdekte kenmerk (een ge¬ 
heel behaard episternum ten opzichte van het 
slechts op het achterste deel behaarde epister¬ 
num bij C. cibaria (Linnaeus)) niet bruikbaar 
bleek. Wijfjes van C. cibaria van vindplaatsen 
waar nooit C. femoralis mannetjes gevangen 
waren, ook niet binnen 50 km afstand, hadden 
namelijk vaak een geheel behaard episternum. 
Het trof dan ook bijzonder goed dat de heer B. 
van Aartsen te Winterswijk op 8.V.1989 drie 
mannetjes sleepte van C. femoralis. Bij deze 
vangst was een wijfje, maar geen enkel manne¬ 
tje van de zeer gewone C. cibaria, die in Neder¬ 
land ook nooit begin mei verzameld werd. Na 
onderzoek kon ik vaststellen dat dit wijfje tot 
C. femoralis behoorde. Zowel mannetjes als 
wijfjes van deze soort hebben op de bovenzijde 
van de voorste dij een beharing van zeer kleine, 
zwarte haartjes (vergroting 40X), bij mannetjes 
en wijfjes van C. cibaria is deze beharing geheel 
geel tot geel gemengd met enkele zwarte haar¬ 
tjes. Onderzoek van de voorlopig als C. cibaria 
gedetermineerde wijfjes uit de Achterhoek en 
Zuid-Limburg in de verzameling van het Zoö¬ 
logisch Museum te Amsterdam leverde geen 
wijljes van C. femoralis op. 

Megamerina dolium kent een vliegtijd van 
half mei tot begin september. In de duinen is 
de soort gevonden in het Middenduin te Over- 
veen en in het Zwarte Veld te Vogelenzang 
(beide leg. H. de Jong). Aan de rand van het 
Gooi is nog een vangst van ’s-Graveland. De 

soort komt in het binnenland en Zuid-Lim¬ 
burg verspreid voor (bijna dertig vindplaat¬ 
sen). 

Een fotokopie van mijn kaartsysteem van de 
in de titel vermelde families is voor belangstel¬ 
lenden op aanvraag verkrijgbaar. In dit kaart¬ 
systeem staan vindplaatsen en data van Neder¬ 
landse vondsten en de collecties waarin de 
betreffende vliegen zich bevinden. 

Dankwoord 

Mijn dank gaat uit naar de heren B. van Aartsen, P. Beuk, 
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‘stelden. 
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HEIMER, S. & W. NENTWIG, 1991. Spin¬ 

nen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch: 1- 

543, 4166 figs., ca. 100 refs., soortsindex 39 
kolommen. Paul Parey (Spitalerstraße 12, D- 
2000, Hamburg-1); ISBN 3-489-53534-0. Prijs 
(gebonden) DM 78,-. 

Dit uitzonderlijke compacte boekje (zakfor¬ 
maat) geeft tabellen tot de families, geslachten 
en soorten van alle spinnen van het gebied tussen 
Ierland en westelijk Polen, en tussen zuidelijk 
Noorwegen en Zweden, en de Alpen en Kar¬ 
paten. Telkens staan de tabellen op de linker¬ 
en afbeeldingen (meestal pedipalpen en epigy- 
nes) op de rechterpagina. Van elke soort wordt 
kort de verspreiding en oecologie aangeduid. 

SKOU, R, 1991. Nordens ugler. Handbog 

over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og 

Island forekommende arter af Herminiidae og 

Noctuidae (Lepidoptera). - Danmarks Dyreliv 
5 : 1-566; 530 foto’s en lijntekeningen, 37 pla¬ 
ten met 15^40 gekleurde afbeeldingen, ca. 200 
refs., index 15 kolommen. Apollo Books (Kir- 
keby Sand 19, DK-5771 Stenstrup, Denemar¬ 
ken; Fax + 45 62 26 37 80), ISBN 87-88757- 
26-9. Prijs (gebonden, excl. porto) DK 600. 

Na een zeer korte inleiding volgt, voor elk van 
de soorten die in het in titel genoemde gebied 
voorkomen, een zeer compacte bespreking van 
diagnostische kenmerken, mondiale en regio¬ 
nale verspreiding, oecologie, fenologie en bio¬ 
logie. Per soort is er ook een stippenkaart, 
bijna altijd een zwartwit foto van de rups, soms 
een lijntekening van diagnostische kenmerken 
(meestal genitalia), en altijd een of meer kleu¬ 
renafbeeldingen van de imago (vaak meer dan 
een, in verband met de variabiliteit). 

Habitat conservation for insects - a neglected 

green issue, 1991. R. FRY & D. LONSDALE 

eds. - Amateur Entomologist Handbook 21: i- 
xvi, 1-262; 27 kleurenfoto’s, refs.; general sub¬ 
ject index 26, Engelse insektennamen 6, La¬ 
tijnse insektennamen 12 kolommen. ISBN 0- 
900054-52-2. Prijs (gebonden, incl. porto) 
£ 12.00. Te bestellen bij de Publication Officer, 
R. Fry, The Hawthorns, Fratting Road, Great 
Bromley, Colchester C07 7JN England. Beta¬ 
len (in £) per postgiro is mogelijk (34 707 6009 
t.n.v. RA & WJ Fry). 

Na een korte inleiding (en een voorwoord van 
de prins van Wales) worden de algemene 
aspecten van insektenbescherming besproken. 
Hierna komen de verschillende macro-habitats 
aan de beurt (opgaand bos, hakhout, grasland, 
heggen en akkers, heiden en venen, moerassen, 
en tuinen en parken). Tenslotte is er een bespre¬ 
king van de organisatie en wetgeving m.b.t. 
natuurbescherming. Het boekje is rijk gelar¬ 
deerd met literatuurverwijzingen en instruc¬ 
tieve illustraties. 

BRAUNS, A., 1991. Taschenbuch der Waldin¬ 

sekten, 4e, neubearb. Auf!.: i-xvii, 1-860. 1056 
fig. (234 in kleur); glossarium 46 pag., ca. 1000 
refs, index van geslachten en soorten 115 ko¬ 
lommen. Gustav Fischer Verlag (Postfach 720 
143, D-7000 Stuttgart 70, Duitsland), ISBN 3- 
437-30613-8. Prijs (gebonden, zakformaat) 
DM 78,-. 

In grote trekken bestaat dit boek uit vier ge¬ 
deelten: een algemene inleiding over bosbouw- 
oecologie (inclusief de recente problematiek 
die daaromtrent bestaat), dan een uitvoerige 
bespreking van de insekten die in de bosbouw 
een rol spelen, vervolgens een lijst van planten 
en daarmee geassocieerde insekten, en ten¬ 
slotte een groot aantal afbeeldingen van in¬ 
sekten (meestal habitus) en van schadebeel¬ 
den. 
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Tijdschriftartikelen: 

Cassagnau, P. & C. Delamare Deboutteville, 1955. Mission Henri Couffaut au Liban. - Archs. Zool. exp. gén. 
[2] 91: 365-395. 

Boeken: 

Greenberg, B., 1973. Flies and diseases 2: i-xvi, 1-235. Junk, The Hague. 

Artikelen in boeken: 

Whittle, J. R. R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. 
Lawrence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor details van opmaak, kopjes, enz. wordt men verzocht zich zoveel mogelijk te richten naar een recent 
nummer van EB. 

Een drukproef en het originele manuscript of een fotocopie worden ter correctie toegezonden aan de (eerste) 
auteur. De drukproef dient zonder vertraging gecorrigeerd te worden en tezamen met het manuscript terug¬ 
gezonden te worden aan de redactie. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur 
toegezonden. 

Tezamen met de drukproef wordt de auteur een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal over¬ 
drukken opgegeven kan worden. De (eerste) auteur ontvangt 50 overdrukken gratis, meerdere overdrukken 
zijn tegen betaling beschikbaar. 

De artikelen worden zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde waarin zij geaccepteerd zijn voor publikatie. 
Incidenteel, ter beoordeling van de redactie, kunnen artikelen voorrang krijgen. 
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De macroptere vorm van Myrmecoris gracilis in Nederland 
(Heteroptera: Miridae) 

Berend Aukema 

AUKEMA, B., 1992. THE MACROPTEROUS MORPH OF MYRMECORIS GRACILIS IN THE NETHER¬ 
LANDS (HETEROPTERA: MIRIDAE). - ENT BER., AM ST 52 (3): 25-28. 

Abstract: A macropterous female of Myrmecoris gracilis, caught in a Malaise trap placed on a heath in the National 

Nature Reserve De Hoge Veluwe, represents the first Dutch record of the extremely rare long winged morph of this 

species. Biological and distributional data of the species are given and both^w«^^^^S'^ffet4|picted. 
* *\1 HbUWifi a) 

Kortenburg 31, 6871 ND Renkum. 

Inleiding 

Myrmecoris gracilis (Sahlberg) is in Nederland 
een zeldzame verschijning: in totaal zijn er 
slechts dertien vondsten uit vier provincies 
(Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg) bekend (Aukema, 1989). M. gracilis 

is vleugeldimorf: van beide geslachten komen 
naast dieren met sterk gereduceerde boven- en 
ondervleugels (micropteren) ook dieren voor 
met volledig ontwikkelde vleugels (macropte- 
ren), die het achterlijf geheel bedekken. Bij de 
micropteren reiken de hemelytra (fig. 1 en 2), 
die geen cuneus en membraan bezitten, tot aan 
het eerste tergiet. Microptere dieren vertonen, 
zoals de geslachtsnaam al suggereert, een grote 
gelijkenis met mieren. Ze lijken op die van het 
geslacht Formica in het bijzonder (Reclaire, 
1941; Stichel, 1956-1958; Wagner & Weber, 
1964). Wat dat betreft kunnen ze verward wor¬ 
den met de larven van de wants Alydus calca- 

ratus (Linnaeus) (Alydidae) (Southwood & 
Leston, 1959). Larven van de eerste drie stadia 
lijken op Lasius niger Linnaeus (Guide, 1921). 
Op grond van de kleur worden naast de typi¬ 
sche vorm, die roodachtig tot geelbruin is, twee 
vormen onderscheiden. De forma rufuscula 

Reuter is roodbruin en de forma fusca Reuter 
is zwartbruin (Stichel, 1956-1958; Wagner, 
1971). 

Myrmecoris gracilis in Nederland 

Alle tot dusverre in Nederland verzamelde 

—[ APA 13 m )- 

exemplaren (rïïïrri dertig) van Myrmecoris gra- 

p^&iWaren micropteer. Aukema. (1989) geeft 
een overzicht van de Nederlandse vondsten. 

In 1989 inventariseerde het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer, Arnhem, de insekten- 
fauna van een aantal heideterreinen met be¬ 
hulp van vangpotten, vangkegels en vangten- 
ten. In één van de vangtenten op De Hoge 
Veluwe, geplaatst op een nat, in 1985 geplagd 
heideterrein, werd in de vangst van 26.vi-3.vii 
een macropteer vrouwtje van Myrmecoris gra¬ 

cilis aangetroffen. Dit was tevens het enige 
exemplaar van deze soort, dat tijdens dit pro¬ 
ject werd verzameld. 

De hemelytra van de macroptere vorm (fig. 
3), die in geen enkel standaardwerk worden 
afgebeeld en alleen duidelijk worden beschre¬ 
ven in Stichel (1956-1958) en Kerzhner (1964), 
zijn donker- tot zwartbruin met een witte vlek 
aan de basis en een witte mediane dwarsband 
ter hoogte van de cuneus, die niet duidelijk is 
afgegrensd van het corium. De membraan is 
zwart met slechts een enkele cel. 

Levenswijze en levenscyclus 

Myrmecoris gracilis komt voor op droge hei¬ 
deterreinen onder grassen (schapegras (Fes- 

tuca ovina L.) en bochtige smele (Deschamp- 

sia flexuosa (L.) Trim), en struikheide 
(Calluna vulgaris (L.) Huil). Ze wordt vaak in 
de nabijheid van mierennesten en in het 
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Figs. 1-3. Myrmecoris gracilis. Frankrijk, Forêt de Fontainebleau, 27.vi. 1991 (leg. en coll. B. Aukema). 1, micropteer 
mannetje; 2, micropteer vrouwtje; 3, macropteer mannetje met slecht ontwikkelde hemelytra (schaallijn 1 mm; foto’s Th. 
Heijerman). 

gezelschap van mieren van het geslacht 
Formica aangetroffen. Ze leeft op de bodem en 
voedt zich hoofdzakelijk met bladluizen. De 
relatie met mieren is niet duidelijk (Southwood 
& Leston, 1959; Wagner, 1971). Southwood & 
Leston (l.c.) melden ook het uitzuigen van (in 
grasstengels afgezette) eieren van Nostostira 
(Miridae) door M. gracilis. 

Naast de bovenvermelde vondst werd M. 
gracilis na 1960 slechts driemaal in Nederland 
waargenomen. De auteur verzamelde op 3 en 
8.VÜ.1977 twee mannetjes onder pijpestrootje 
(Molinia caerulea (L.) Moench) op een pas 
afgeplagd heideterrein in Wijster. R. H. Cob- 
ben sleepte bij de Hatertse Vennen op 
5.VÜ.1979 twee mannetjes van pijpestrootje 

met hier en daar wat struikheide ertussen en 
tenslotte verzamelde de auteur op 20.vii. 1991 
een mannetje en een vrouwtje tussen Frans 
raaigras (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex 
J. & C. Presl) op het niet meer gebruikte 
spoorwegemplacement van Vlodrop-Station, 
waar ook struikheide groeide. Ook Melber & 
Henschel (1981) vonden haar in relatief grote 
aantallen in Molinia-vçIden in de omgeving 
van Hannover (Bissendorfer Moor). Ehanno 
(1987) vermeldde M. gracilis uit Frankrijk 
eveneens van pijpestrootje, maar ook van fio- 
ringras (Agrostis stolonifera L.) en alpen¬ 
beemdgras (Poa alpina L.). Woodroffe (1960) 
verzamelde M. gracilis in Engeland in aantal 
tussen mieren van het geslacht Lasius op en 
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onder hopklaver (Medicago lupulina L.), die 

massaal groeide langs een in de heide bij Chob- 

ham (Surrey) aangelegde landingsbaan. Inci¬ 

denteel wordt ze ook wel in mierennesten aan¬ 

getroffen (Southwood & Leston, 1959), waar 

ze het broed aan zou vallen. Onder laborato- 

riumomstandigheden werden poppen en dode 

mieren onmiddellijk als voedsel geaccepteerd, 

maar levende mieren werden echter nooit aan¬ 

gevallen. Anderzijds bleek M. gracilis een ge¬ 

makkelijke prooi voor de mieren (Kullenberg, 

1946). 

Volgens de literatuur worden volwassen die¬ 

ren tussen midden juni en midden augustus 

aangetroffen (Wagner, 1952). Southwood & 

Leston (1959) geven voor Zuid-Engeland (Sur¬ 

rey, Hampshire en Dorset) eind juni tot eind 

augustus op. Alle Duitse vondsten werden ge¬ 

daan tussen 13 juni en 28 juli (Rieger et al., 

1989) en Ehanno (1987) noemt juni enjuli voor 

Frankrijk. In Nederland werden de eerste vol¬ 

wassen dieren gesignaleerd op 18 juni en de 

laatste op 24 juli. De eieren, die in oude gras¬ 

stengels worden gelegd, overwinteren (South¬ 

wood & Leston, 1959). 

Verspreiding 

Myrmecoris gracilis heeft een eurosiberische 

verspreiding en is bekend uit Denemarken, 

Noorwegen, Zweden, Finland, Zuid-Enge- 

land, Nederland (fig. 4), Luxemburg, Duits¬ 

land, Polen, de Baltische Staten (Litouwen), 

West- en Zuid-Rusland, Siberië, Frankrijk, 

Spanje (Catalonië), Zwitserland, Oostenrijk, 

Hongarije, Tsjechoslowakije, Joegoslavië 

(Slovenië) en Roemenië (Carvalho, 1959; Go- 

gala & Gogala, 1986; Reichling, 1990; Ribes, 

1986; Stichel, 1956-1958). Josifov (1986) ver¬ 

meldde haar met een vraagteken voor Bulga¬ 

rije. In de Alpen komt M. gracilis tot op 2300 

meter hoogte voor (Wagner, 1952). 

De macroptere vorm wordt in de literatuur 

alleen vermeld van een in 1873 door Puton in 

de Elzas gevangen exemplaar (Wagner & We¬ 

ber, 1964). Chr. Rieger (Nürtingen, Duitsland) 

ving op 13.vi. 1964 een macropteer vrouwtje in 

de omgeving van Illmitz, Oostenrijk (Rieger, in 

litt. 1991). De auteur ving op 27.vi.1991 een 

macropteer mannetje in het Forêt de Fontai¬ 

nebleau, waarvan de vleugels overigens slecht 

ontwikkeld waren (tot aan het vierde tergiet 

reikend: fig. 3). A. Matocq ving drie dagen 

later op dezelfde vindplaats naast 22 micro- 

pteren (14 mannetjes en 8 vrouwtjes) één man¬ 

netje met goed ontwikkelde vleugels. 

Dankwoord 

H. Siepel, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem, 
stelde het tijdens het heidemonitoringsproject verzamelde 
wantsenmateriaal tot mijn beschikking. A. Matocq (Epi- 
nay sur Seine, Frankrijk) gaf toestemming tot het vermel¬ 
den van zijn vangst en Th. Heijerman maakte de foto’s. 
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Verslag van de 146e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging 31 mei - 2 juni 1991 te Mechelen (L.) 

De organisatie van de zomerbijeenkomst werd 
deze keer verzorgd door een commissie bestaan¬ 
de uit C. Bank, mw. A. Buijsen, P. Koomen,}. de 
Leeuw, R. Schouten en L. Sijstermans. Namens 
het NEV bestuur maakte C.J. Zwakhals deel 
uit van de commissie. 

Als plaats van samemkomst fungeerde 
groepsaccomodatie "De Elset", Schreursweg 1, 
6281 NN Mechelen. Hier overnachtten de 
meeste deelnemers, enkelen deden dit in naburi¬ 
ge hotels of op een camping en allen gebruikten 
de maaltijden in "De Elset". Ontbijt en lunch 
werden door de organisatiecommissie verzorgd, 
de diners werden van nabij gelegen restaurants 
betrokken. 

Wederom leverden vele deelnemers een 
overzicht van de verzamelde soorten. Deze ge¬ 
gevens zijn, voor zover dat nodig was, t.b.v het 
verslag door C.J. Zwakhals gebundeld tot een 
overzicht per orde. Zoals dat ook bij de twee 
vorige verslagen het geval was is het manu¬ 
script door W.N. Ellis "persklaar" gemaakt. 

Deelnemers 
De volgende personen namen aan de zomerbij¬ 
eenkomst deel : 

hr. en mw. van Aartsen, B. Aukema, C.J.N. 
Bank, P.L.T. Beuk, hr. en mw. Blommers, hr. en 
mw. Botter, mw. J.R.M. Buijsen, hr.en mw. Gup¬ 
pen, hr. en mw. van Doesburg, H.T. Edzes, R.V. 
Hensen, DJ. Hermes, hr. en mw. Huisman, J. 
Huijbregts, P. Koomen, J.C. Koster, J. Krikken, 
J.H. Küchlein, W. Kuijken, J. de Leeuw, V. Lefe- 
ber, H. Nieuwenhuysen, hr. en mw. de Oude, 
T.M.J. Peeters, J. de Rond, R.T.A. Schouten, 
L.E.N. Sijstermans, J. Smit, hr. en mw. Som¬ 

meijer, hr. en mw. van Stuivenberg, hr. en mw. 
Teunissen, mw. S.A. Ulenberg, hr. en mw. Val- 
lenduuk, G. Vierbergen, R. Vis, B.J. van Vondel, 
O.FJ. Vorst, hr. en mw. van Vuure, J.J. Wie- 
ringa, hr. en mw. Wilmink, hr. en mw. 
Wolschrijn, T.W.P. Zeegers, C.J. Zwakhals. 

Terreinen 
Dankzij de toestemming van het Limburgs 
Landschap, Natuurmonumenten en van Staats¬ 
bosbeheer kon er ook in hun terreinen in zuid¬ 
oostelijk Zuid-Limburg verzameld worden. We 
zijn deze organisaties zeer erkentelijk voor hun 
welwillende medewerking. Voor het succes van 
de ontplooide activiteiten zijn de weersomstan¬ 
digheden uiteraard van groot belang. Overdag 
was het weer vrij zonnig doch schraal te noe¬ 
men, 's nachts was het echter veel te koud voor 
insecten. De pogingen tot lichtvangst leverden 
dan ook zowel vrijdag als zaterdag zeer weinig 
resultaat en dit verklaart de relatief korte lijst 
met waargenomen vlindersoorten in dit verslag. 

Vindplaatsen 
In de hierna volgende tekst zijn (tenzij anders 
aangegeven) de diverse vindplaatsen aange¬ 
duid met de volgende symbolen : 

bbb: Bovenste Bos Belgie 
bbn: Bovenste Bos Nederland 
cog: Cottessen, groeve en directe omgeving 
cot: Cottessen, gebied langs de grens met België, 
tussen Vijlener Bossen en de Geul en grotendeels 
eigendom van Het Limburgs Landschap 
elb: Eïzetter Bos 
elz: Mechelen, De Elzet 
eyb: Eys, Eyserbosschen 
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eys: Eys, krijthelling 
geh: Geuldal tussen Cottessen en de Heimans- 
groeve 
gee: langs de Geul bij Epen 
gem: langs de Geul bij Mechelen 
hol: Holsetterbos, Vaals 
kru: Kruisberg 
mal: Malensbos 
pie: St. Pietersberg en omgeving 
pop: Poppelmondedal, Maastricht 
rar: Raren 
sav: Savelsbos 
sim: Simpelveld-station 
sto: Stokhem 
vaa: Vaals 
vij: Vijlener Bos 
woh: Wolfhaag 
wyl: Wylre, spoordijk 

COLEOPTERA - kevers 

O. Vorst, J.J. Wieringa & B. J. van Vondel 

Met kleine bijdragen van B. Aukema, J. Huij- 
bregts, P. Koomen en A. Teunissen 

De volgorde en naamgeving is gebaseerd op 
Lucht, W.H., 1987. Die Kaefer Mitteleuropas: 
Katalog. 

Om deze lijst in perspectief te kunnen zetten 
is een schatting gemaakt op basis van de 
naamlijst van Brakman (1966). Van de toen 
3830 uit Nederland bekende soorten waren er 
3159 (82%) uit Limburg bekend. 361 (9%) soorten 
waren alleen uit Limburg bekend. Onder¬ 
staande lijst representeert ca 8% van de Lim¬ 
burgse keverfauna. 

De met een * aangeduide soorten worden in de 
lijst van Brakman niet van Limburg gemeld. $ 
geeft aan dat deze soort in Nederland alleen 
uit Limburg bekend was. 

Het voorkomen van Elmis aenea duidt op een 
behoorlijke waterkwaliteit ter plaatse. De 
bladroller Deporaus tristis komt in Nederland 
alleen hier in het Bovenste Bos voor, waar hij 
in de zestiger en zeventiger jaren ook is aan¬ 
getroffen. Steeds op de jonge loten van Acer 
pseudoplatanum. Uit de ons omringende landen 
zijn van deze zeldzame soort slechts weinig 
vindplaatsen bekend. 

CARABIDAE 
Car abus nemoralis (cot) 
Leistus terminatus (ter) 
Leistus ferrugineus (cot) 
Nebria brevicollis (cot, vij) 
Notiophilus substriatus (gern) 
Notiophilus biguttatus (ter) 
Elaphrus cupreus (ter) 
Elaphrus riparius (gern) 

* Dyschirius luedersi (gern) 
Dyschirius intermedius (gern) 
Dyschirius globosus (cot) 
Tréchus quadristriatus (mee) 
Bembidion litorale (geh) 
Bembidion punctulatum (gern) 
Bembidion obliquum (gern) 
Bembidion semipunctatum (gern) 

$ Bembidion tibiale (geh, gem) 
$ Bembidion stephensi (bbn, gem) 

Bembidion tetracolum (gem) 
$ Bembidion ßuviatile (gem) 

Bembidion decorum (gem) 
Bembidion quadrimaculatum (gern) 
Bembidion quadripustulatum (gern) 
Bembidion articulatum (gern) 
Bembidion biguttatum (cot) 
Ocys harpaloides (gern) 
Asaphidion curtum (ter) 
Anisodactylus binotatus (cot, ter) 

$ Trichotichnus nitens (cot) 
Pterostichus diligens (cot) 
Pterostichus vernalis (cot, ter) 
Pterostichus nigrita (cot, ter) 
Pterostichus minor (cot) 
Pterostichus oblongopunctatus (vij) 
Pterostichus madidus (bbn) 
Calathus melanocephalus (sim) 
Agonum marginatum (gem) 
Agonum muelleri (ter) 
Agonum viduum (cot, ter) 
Agonum moestum (cot) 

* Agonum nigrum (cot) 
Agonum fuliginosum (cot, ter) 
Agonum pelidnum (cot) 
Platynus assimilis (bbn) 
Platynus albipes (gern) 
Platynus obscurus (cot) 
Chlaenius nigricornis (ter) 
Chlaenius vestitus (gern) 
Oodes helopioides (cot) 
Lebia chlorocephala (sim) 
Dromius linearis (elz) 

HALIPLIDAE 
Haliplus lineatocollis (cot) 
Haliplus laminatus (cot, gern, ter) 



DYTISCIDAE 
Bidessus unistriatus (gem) 

$ Agabus biguttatus (cot, rar, vaa) 
Agabus paludosus (cot, rar ter, vaa) 
Ilybius fuliginosus (cot) 

HYDRAENIDAE 
$ Hydraena pygmaea (cot) 
HYDROFHILIDAE 

Helophorus grandis (gem, cot, rar, vaa) 
Helophorus aquaticus (cot, ter, vaa) 
Helophorus strigifrons (cot) 

* Helophorus obscurus (cot, gem, rar, ter) 
Coelostoma orbiculare (cot) 
Cercyon bifenestratus (gem) 
Cercyon tristis (cot) 
Cercyon convexiusculus (cot) 
Cercyon analis (mec) 
Megasternum obscurum (cot, ter) 
Anacaena globulus (cot, rar, ter, vaa) 
Anacaena limbata (cot, rar) 
Anacaena lutescens (cot) 
Laccobius sinuatus (cot) 
Laccobius bipunctatus (cot, ter, vaa) 

* Laccobius minutus (vaa) 
Helochares lividus (cot) 
Chaetarthria seminulum (gem) 

HISTERIDAE 
Abraeus globosus (mec) 
Paromalus flavicornis (ter) 
Hololepta plana (geh) 
Margarinotus merdarius (mec) 

CATOPIDAE 
Ptomaphagus subvillosus (cot) 
Nargus anisotomoides (cot) 
Cat ops picipes (cot) 

LEIODIDAE 
Agathidium varians (cot, ter) 
Agathidium ni grip enne (ter) 
Agathidium atrum (cot) 

SCYDMAENIDAE 
Cephennium thoracicum (cot, rar, ter) 
Neuraphes sp. (rar) 
Neuraphes elongatulus (cot, rar) 
Euconnus hirticollis (cot) 
Scydmaenus tarsatus (mec) 

PTILIIDAE 
$ Nossidium pilosellum (mec) 
SCAPHIDIIDAE 

Scaphisoma agaricinum (bbn) 
STAPYLINIDAE 
$ Eusphalerum abdominale (ter) 
$ Eusphalerum atrum (bbn) 

Omalium rivulare (bbn) 
Omalium caesum (cot) 
Phloeonomus monilicornis (ter) 

Phloeonomus punctipennis (bbn) 
Lesteva sicula heeri (ter) 
Lesteva longelytrata (cot, gem, ter) 

$ Lesteva nivicola (cot) 
Carpelimus sp. (cot) 
Carpelimus rivularis (gem) 
Carpelimus obesus (gem) 
Carpelimus corticinus (cot, gem, ter) 
Carpelimus elongatulus (cot, ter) 
Anotylus rugosus (cot) 
Platystethus cornutus (cot, gem) 
Platystethus nitens (cot) 
Bledius gallicus (gem) 
Stenus sp. (ter) 
S tenus comma (gem) 
Stenus guttula (gem) 
Stenus juno (cot) 
Stenus providus (cot, ter) 
Stenus hoops (cot, gem) 
Stenus nitidiusculus (cot, ter) 
Stenus bifoveolatus (cot) 
Paederus fuscipes (gem) 
Paederus riparius (cot) 
Rugilus rufipes (cot, mec) 
Scopaeus laevigatus (gem) 
Lathrobium terminatum (cot) 
Lathrobium elongatum (cot) 
Lathrobium volgense (ter) 
Lathrobium br unnip es (cot) 
Leptacinus pusillus (mec) 
Gyrohypnus fracticornis (mec) 
Xantholinus longiventris (bbn) 
Othius myrmecophilus (cot) 
Philonthus fumarius (cot) 
Philonthus quisquiliarius (gem) 
Gabrius sp. (gem) 
Gabrius splendidulus (bbn, ter) 

* Gabrius trossulus (cot) 
Gabrius piliger (mec) 
Quedius sp. (cot, ter) 
Quedius fuliginosus (ter) 
Quedius molochinus (ter) 
Habrocerus capillaricornis (cot) 
Tachinus signatus (cot, ter) 
Oligota sp. (mec) 
Placusa atrata (bbn) 
Placusa pumilio (bbn) 
Homalota plana (bbn, ter) 
Leptusa fumida (bbn, ter) 
Bolitochara obliqua (bbn, ter) 
Ischnopoda coarctata (gem) 

$ Ischnopoda bait eat a (gem) 
Dasygnypeta vela ta (gem) 
Hydrosmecta longula (gem) 
Amischa analis (ter) 



Amischa forcipata (cot) 
Geostiba cir cellar is (cot, ter) 
Dinaraea aequata (ter) 
Atheta sp. (cot) 
Atheta elongatula (gem) 
Atheta sodalis (cot) 
Atheta fungi ((cot, ter) 
Atheta nigra (mec) 
Atheta graminicola (cot) 
Atheta nigripes (cot) 
Phloeopora teres (bbn) 
Phloeopora testacea (bbn) 
Phloeopora corticalis (bbn) 
Parocyusa longitarsis (cot, gem, ter) 
Deubelia picina (cot) 

* Ocyusa mama (cot) 
Mniusa incrassata (cot) 
Oxypoda sp. (mec) 
Oxypoda elongatula (cot, ter) 
Oxypoda vittata (cot) 
Ischnoglossa prolixa (bbn) 

MICROPEFLIDAE 
$ Micropeplus staphylinoides (ter) 

Micropeplus fulvus (mec) 
PSELAPHIDAE 

Euplectus sanguineus (mec) 
Bythinus burrelli (cot) 
Bryaxis bulbifer (cot, ter) 
Rybaxis longicornis (cot) 
Brachygluta fossulata (cot) 

CANTHARIDAE 
Cantharis pellucida (bbn, vij) 
Cantharis obscura (bbn) 
Cantharis decipiens (vij) 
Rhagonycha limbata (bbn, elz) 
Rhagonycha gallica (bbb, bbn) 
Malthodes spathifer (elb) 

MALCHIIDAE 
Malachius bipustulatus (bbn) 
Sphinginus lobatus (elz) 

CLERIDAE 
Korynetes coeruleus (elz) 

ELATERIDAE 
Ampedus sanguineus (bbn) 
Denticollis linearis (bbn) 
Agriotes pallidulus (bbn) 
Agriotes acuminatus (ter) 
Athous vittatus (ter) 
Oedostethus quadripustulatus (geh) 
Zorochrus sp. (gem) 

BUPRESTIDAE 
Anthaxia quadripunctata (bbn) 
Agrilus angustulus (bbn) 
Agrilus biguttatus (bbn) 

HELODIDAE 
Microcar a testacea (cot) 
Cyphon coarctatus (cot) 

ELMIDAE 
Elmis aenea (cot, rar, ter) 

HETEROCERIDAE 
Heterocerus marginatus (gem) 

LIMNICHIDAE 
Limnichus sericeus (gem) 

BYRRHIDAE 
Byrrhus pilula (gem) 

BYTURIDAE 
Byturus tomentosus (bbn) 

NITIDULIDAE 
Brachypterolus cornelii (bbn) 
Carpophilus sexpustulatus (bbn) 
Meligethes aeneus (bbn) 
Meligethes nigrescens (bbn, ter) 

RHIZOPHAGIDAE 
Rhizophagus bipustulatus (bbn) 

CUCUJIDAE 
Monotoma brevicollis (mec) 
Silvanus bidentatus (bbn) 
Silvanus unidentatus (bbn) 
Psammoecus bipunctatus (cot) 
Uleiota planata (bbb, bbn, elb, ter) 

$ Laemophloeus testaceus (bbn) 
Laemophloeus duplicatus (bbn) 

CRYPTOPHAGIDAE 
Cryptophagus acutangulus (mec) 
Cryptophagus distinguendus (mec) 
Cryptophagus affinis (mec) 
Atomaria sp. (cot, mec) 
Atomaria linearis (cot, mec) 
Ephistemus globulus (mec) 

LATHRIDIIDAE 
Enicmus minutus (mec) 
Enicmus transversus (mec) 
Enicmus histrio (ter) 
Corticaria impressa (mec) 
Corticaria elongata (ter) 
Corticarina gibbosa (ter) 

MYCETOPHAGIDAE 
Litargus connexus (bbn) 
Mycetophagus sp. (bbn) 

COLYDIIDAE 
Synchita humeralis (elz) 
Ditoma crenata (bbn) 
Cerylon ferrugineum (bbn, ter) 

ENDOMYCHIDAE 
Sphaerosoma pilosum (mec) 
Mycetaea hirta (mec) 

COCCINELLIDAE 
Coccidula rufa (cot, gem) 
Rhizobius litura (elb) 
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Scymnus haemorrhoidalis (ter) 
Aphidecta obliterata (bbb) 
Anisosticta novemdecimpunctata (cot) 
Adaiia decempunctata (bbn) 
Adalia bipunctata (bbn) 
Propylaea quatuordecimpunctata (bbn) 
Halyzia sedecimguttata (bbn) 

FTINIIDAE 
Ptinus rufipes (bbn) 

ANOBIIDAE 
Anobium denticolle (bbn) 

PYTHIDAE 
Rhinosimus ruficollis (bbb) onder Populus- 

schors 
PYROCHROIDAE 

Pyrochroa coccinea (bbb) 
$ Schizotus pectinicornis (elb) op brem 
MORDELLIDAE 

Anaspis humeralis (ter) 
Anaspis maculata (bbn, ter) 
Anaspis rufilabris (bbn) 
Anaspis flava (bbn) 

ALLECULIDAE 
Mycetochara linearis (elz) 

SCARABAEIDAE 
Oxyomus silvestris (mec) 
Aphodius granarius (mec, gem) 
Aphodius pusillus (geh) 
Valgus hemipterus (elz, geh, sav) 

LUCANIDAE 
$ Sinodendron cylindricum (sav) 
CERAMBYCIDAE 

Rhagium mordax (bbn) 
Grammoptera rufleornis (ter) 
Judolia cerambyciformis (bbn) 
Molorchus minor (bbn) 
Clytus arietis (bbn) 
Agapanthia villosoviridescens (bbn) 

CHRYSOMELIDAE 
Clytra quadripunctata (elz) 
Chrysomela staphylea (elz) 
Phaedon cochleariae (ter) 
Hydrothassa glabra (gee) 
Gonioctena olivacea (elb) op brem 

$ Phyllotreta tetrastigma (ter) 
Phyllotreta vittata (ter) 
Aphthona cocrulea (cot) 
Epithrix pubescens (ter) 
Chaetocnema sp. (ter) 
Apteropeda orbiculata (cot) 
Psylliodes affinis (ter) 
Psylliodes napi (bbn) 

ANTHRIBIIDAE 
Brachytarsus nebulosus (bbn) 

SCOLYTIDAE 
Scolytus intricatus (bbn, elz) 
Dryocoetes autographus (elb) 

CURCULIONIDAE 
$ Deporaus tristis (bbn) 

Deporaus betulae (bbb, bbn) 
Apion fuscirostre (elb) op brem 
Otiorhynchus singularis (bbn) 
Phyllobius argentatus (elb) 
Phyllobius calcaratus (bbn) 
Polydrusus sericeus (bbb) 
Liophloeus tesselatus (bbn) 
Barypeithes sp. (elz) 
Sitonia regensteinensis (elb) op brem 
Cossonus linearis (gem) 
Notaris acridulus (cot, gem) 
Magdalis carbonaria (bbb) op berk 
Magdalis violacea (bbn) 
Cionus alauda (bbn) 
Cionus hortulanus (bbn) 
Stereonychus fraxini (bbn) 
Rhynchaenus fagi (bbn) 
Rhynchaenus populi (geh) 

DIPTERA - muggen en vliegen 

Paul L.Th. Beuk & Theo Zeegers 

Met enkele bijdragen van F. van Stuivenberg, L. 
Sijstermans en J. Wieringa. De met een ster (*) 
gemerkte soorten waren nog niet eerder uit Ne¬ 
derland bekend 

NEMATOCERA - muggen 

SCATOPSIDAE 
Swammerdamella brevicornis (pop) 

BRACHYCERA - vliegen 

XYLOPHAGIDAE 
Xylophagus compeditus (bbn, gro) 
COENOMYIIDAE 
Coenomyia ferruginea (vij) 
XYLOMYIDAE 
Solva marginata (cot) zie noot 1 
STRATIOMYIDAE 
Beris chalybata (cot, gro, pop) 
Microchrysa polita (cot, gro) 
Sargus iridatus (gro) 
RHAGIONIDAE 
Rhagio scolopaceus (cot, vij) zie noot 2 
Rhagio vitripennis (vij) 
Symphoromyia immaculata (pop) 
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BOMBYLIIDAE 
Bombylius major (vij) 
Bombylius venosus (cot, vij) 
ASILIDAE 
Dioctria rufipes (pop, vij) 
EMPIDIDAE 
Chelifera precatoria (cot) 
Dolichocephala guttata (gro) 
Empis caudatula (cot, pop) 
Empis chioptera (pop) 
Empis ciliata (gro) 
Empis femorata (cot) 
Empis nigripes (cot, gro) 
Empis nuntia (cot, gro, pop) 
Empis opaca (cot, vij) 
Empis planetica (cot, gro) 
Empis stercorea (gro, vij) 
Empis tesselata (gro, pop, vij) 
Empis trigramma (cot) 
*Hilara albipennis (gro) zie Beuk, in druk a 
Hilara albitarsis (gro) 
Hilara cornicuia (cot) 
* Hilar a hirtipes (elz, gro) zie Beuk, in druk a 
Hilara maura (cot) 
Hilara thoracica (gro) 
*Rhamphomyia argentata (gro) zie Beuk, in 
druk a 
Rhamphomyia atra (cot) 
Rhamphomyia barbata (cot) 
Rhamphomyia crassirostris (gro) 
Rhamphomyia longipes (gro) 
Rhamphomyia nigripennis (cot, gro, pop) 
*Rhamphomyia obscuripennis (gro) zie Beuk, 
in druk a 
'Rhamphomyia pilifer (gro) zie Beuk, in druk 
a 
*Rhamphomyia poissoni (cot) zie Beuk, in druk 
b 
Rhamphomyia stigmosa (cot) 
Rhamphomyia sulcata (cot) 
*Rhamphomyia tibiella (cot, gro) zie Beuk, in 
drukb 
'Rhamphomyia umbripennis (cot) zie Beuk, in 
drukb 
HYBOTIDAE 
Ocydrimia glabricula (cot, gro, pop) 
Oedalea flavipes (gro) 
Oedalea holmgreni (cot, gro) 
* Oedalea stigmatella (gro) zie Beuk, in druk a 
Oedalea tibialis (gro, pop) 
Platypalpus agilis (cot, gro) 
Platypalpus annulipes (cot, pop) 
Platypalpus candicans (cot) 
Platypalpus ciliaris (gro) 
Platypalpus clarandus (gro) 

Platypalpus cursitans (cot, pop) 
Platypalpus longicornis (cot) 
Platypalpus minutus (cot, gro, pop) 
Platypalpus pallidiventris (pop) 
Platypalpus pallipes (gro) 
Stilpon graminum (cot) 
Tachypeza nubila (cot, gro) 
Trichina elongata (gro) 
ATELESTIDAE 
Atelestus pulicarius (pop) 
MICROPHORIDAE 
Microphor holosericeus (cot, gro) 
DOLICHOPODIDAE 
Argyra diaphana (cot) 
Argyra leucocephala (gro) 
Dolichopus latelimbatus (pop) 
Dolichopus popularis (cot) 
Dolichopus ungulatus (cot, gro) 
Hercostomus celer (cot) 
Hercostomus cupreus (cot) 
Neurigona quadrifasciata (gro) 
Rhaphium appendiculataum (cot, gro) 
Rhaphium caliginosum (gro) 
Rhaphium commune (gro) 
Sympycnus pulicarius (cot, gro) 
PLATYPEZIDAE 
Agathomyia antennata (gro) 
Callomyia amoena (cot, gro) 
LONCHOPTERIDAE 
Lonchoptera lutea (gro) 
PHORIDAE 
Phora edentata (pop) 
SYRPHIDAE 
Anasimyia lineata (vij) 
Brachyopa scutellaris (gro) 
Brachypalpoides lentus (gro) 
Brachypalpus laphriformis (gro) 
Calliprobola speciosa (gro) 
Cheilosia albitarsis (gro, vij) 
Cheilosia pagana (gro) 
Cheilosia variabilis (gro, pop, vij) 
Chrysogaster hirtella (vij) 
Chrysogaster viduata (cot) 
Chrysotoxum cautum (vij) 
Criorhina asilica (gro, sie) 
Criorhina berberina (gro) 
Dasysyrphus albostriatus (gro, pop, vij) 
Dasysyrphus hilaris/venustus (vij) zie noot 3 
Dasysyrphus lunulatus (vij) 
Dasysyrphus tricinctus (pop, vij) 
Dasysyrphus venustus (gro, vij) 
Epistrophe melanostoma (vij) 
Epistrophe eligans (gro) 
Episyrphus balteatus (cot, gro, pop, vij) 
Eristalis arbustorum (vij) 
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Eristalis horticola (vij) 
Eristalis nemorum (gro, pop, vij) 
Eristalis pertinax (gro, vij) 
Eristalis pratorum (vij) 
Ferdinandea cuprea (gro, vij) 
Helophilus pendulus (gro, vij) 
Lejogaster metallina (cot, vij) 
Leucozona lucorum (gro, vij) 
Melangyna cincta (gro) 
Melanostoma mellinum (gro, pop, vij) 
Melanostoma scalare (vij) 
Merodon equestris (vij) 
Myatrhopa florea (gro, vij) 
Neoascia aenea (vij) 
Paragus haemorrhous (vij) 
Parasyrphus annulatus (vij) 
Parasyrphus punctulatus (vij) 
Parhelophilus frutetorum (vij) 
Pipiza noctiluca (gro) 
Pipizella varipes (pop) 
Platycheirus albimanus (vij) 
Platycheirus clypeatus (vij) 
Platycheirus manicatus (pop) 
Platycheirus scutatus (gro, pop) 
Pyrophaena r osar urn (cot) 
Rhingia campestris (cot, gro, pop, vij) 
Scaeva selenitica (gro, pop, vij) 
Sphaerophoria scripta (pop) 
Syritta pipiens (vij) 
Syrphus rihesii (gro, vij) 
Temnostoma vespiforme (vij) 
Volucella pellucens (gro) 
Xylota segnis (gro, vij) 
Xylota xanthocnema (vij) 
PIPUNCULIDAE 
Cephalops vittipes (gro) 
Cephalosphaera germanica (pop) 
Eudorylas ruralis (pop) 
*Eudorylas zermattensis (pop) zie Beuk, in 
druk c 
MICROPEZIDAE 
Calobata petronella (gro) 
PSILIDAE 
Chamaepsila rosae (gro) 
Chyliza vittata (gro) 
MEGAMERINIDAE 
Megamerina dolium (gro) 
CONOPIDAE 
Myopa buccata (pop) 
PLATYSTOMATIDAE 
Platystoma seminationis (cot, jx>p, vij) 
TEPHRITIDAE 
Oxyna parietina (pop) 
Tephritis matricariae (pop) 
Trypeta zoe (gro) 

SCIOMYZIDAE 
Pherbellia albocostata (gro) 
Pherbellia einerella (pop) 
Trypetoptera punctulata (pop) 
SEPSIDAE 
Sepsis cynipsea (cot, gro, pop) 
CLUSIIDAE 
Clusiodes albimanus (gro) 
*Clusiodes gentilis (gro) zie Beuk, in druk a 
*Clusiodes rußcollis (gro) zie Beuk, in druk a 
*Clusiodes verticalis (gro) zie Beuk, in druk a 
OPOMYZIDAE 
Geomyza tripunctata (cot) 
Opomyza germinationis (cot) 
ASTEIIDAE 
Asteia amoena (cot, gro, pop) 
SPHAEROCERIDAE 
Copromyza equina (cot) 
Ischiolepta pusilla (cot) 
Limosina silvatica (gro) 
SCATHOPHAGIDAE 
Scathophaga stercorarea (pop) 
DROSOPHILIDAE 
Drosophila subobscura (gro) 
Scaptomyza graminum (cot, gro) 
*Stegana similis (gro) zie Beuk, in druk a 
TACHINIDAE 
Pales pavida (vij) 
Phorocera obscura (vij) 
Trixa caerulescens (bbn, vij) 
Phasia hemiptera (vij) 

1. Ca 200 poppen en larven werden uitge¬ 
kweekt. Uit de laatste poppen werden enkele 
parasieten verkregen. Uit literatuur zijn geen 
gegevens bekend over parasitering van de 
poppen van Solva marginata. Na determinatie 
zal hier waarschijnlijk een publikatie aan 
worden gewijd [PB] 
2. Een wijfje zoog nadrukkelijk en langdurig nec¬ 
tar uit de bloemen van fluitekruid. Bij mijn we¬ 
ten is echt bloembezoek van Rhagio niet bekend 
uit de literatuur. Zelf heb ik het al een maal 
eerder kunnen vast stellen, eveneens bij een 
wijfje op fluitekruid. [TZ] 
3 . Ik ben niet in staat de wijfjes van deze twee 
soorten van elkaar te onderscheiden. Aan de 
zuidrand van het Vijlener Bos trof ik van beide 
soorten naast typisch getekende exemplaren al¬ 
le mogelijke intermediaire vormen aan (gezicht 
met halve zwarte of hele lichtbruine midden- 
streep, sterniet 2 met een vaag en klein vlekje). 
TZ] 
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HETEROPTERA - Wantsen 

Berend Aukerna en Dik Hennes 

Het overzicht bevat naast waarnemingen van 
de auteurs ook gegevens van materiaal verza¬ 
meld door P.L.T. Beuk, L. Blommers, J.G.M. 
Guppen, G.Vierbergen, O.F.J. Vorst en J.J. Wie- 
ringa. Nomenclatuur en volgorde volgens Auke- 
ma (1989). Alle waargenomen soorten waren 
reeds uit Limburg bekend. 

NEPIDAE 
Nepa cinerea (cog) 
CORIXIDAE 
Sigara nigrolineata (cog) 
Sigara lateralis (cog) 
HYDROMETRIDAE 
Hydrometra stagnorum (ech) 
VELIIDAE 
Velia caprai (geh) 
GERRIDAE 
Gerris lacustris (cog) 
Gerris thoracicus (cog) 
SALDIDAE 
Saldula arenicola (malg) 
Saldula c-album (geh) In aantal op steile, kale 
oever van de Geul. De enige recente vindplaats 
van deze saldide in Nederland (Aukerna, 1989) 
Saldula pallipes (geh) 
Saldula saltatoria (cog, geh) 
TINGIDAE 
Tingis crispata (pop) Enkele exemplaren op bij¬ 
voet. Een van de twee bekende vindplaatsen in 
Nederland (Aukerna, 1989) 
MICROPHYSIDAE 
Loricula elegantula (geh) 
Loricula pselaphiformis (bbn, cog, geh) 

MIRIDAE 
Deraeocoris lutescens (bbn, cog) 
Deraeocoris olivaceus (cog) Een larve op 
meidoorn 
Harpocera thoracica (bbn) 
Psallus ambiguus (cb) 
Psallus cf. perrisi (pop, bbn) 
Psallus varians (pop, bbn) 
Dicyphus annulatus (wyl) Een vrouwtje onder 
stalkruid 
Dicyphus globulifer (elb) 
Orthocephalus saltator (sim) 
Cyllecoris histrionicus (pop) 
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (pop) 
Heterocordylus tibialis (cog, sim) 
Lygus adspersus (cog) Twee mannetjes van 
schijfkamille gesleept 
Lygus pratensis (cog) 
Lygus rugulipennis (cog) 
Liocoris tripustulatus (bbn, geh) 
Orthops basalis (cog) 
Orthops campestris (bbn, cog) 
Pinalitus cervinus (bbn) 
Miris striatus (geh) 
Calocoris striatellus (mal, pop) 
Capsus ater (wyl) 
Stenodema calcarata (cog) 
Stenodema laevigata (bbn, cog, sim) 
NABIDAE 
Himacerus apterus (sim) 
Aptus mirmicoides (pop) 
Nabis pseudoferus (pop, sim) 
Nabis rugosus (bbn, sim, wyl) 
ANTHOCORIDAE 
Temnostethus pusillus (cog) 
Anthocoris confusus (bbn) 
Anthocoris nemoralis (cog) 
Anthocoris nemorum (bbn, cog) 
Orius cfminutus (cog) 
ARADIDAE 
Aradus depressus (geh) In aantal onder schors 
gevelde populier in het Geuldal nabij de 
Heimansgroeve 
BERYTIDAE 
Berytinus clavipes (wyl) 
Berytinus minor (sim) 
Berytinus signoreti (wyl) 
Metatropis rufescens (bbn) Enkele exemplaren 
op heksenkruid. De derde vondst in Zuid-Lim- 
burg na eerdere waarnemingen in 1955 (Valken¬ 
burg) en 1981 (Bunde). Verder slechts bekend 
van vondsten in Swalmen, Ootmarsum (Auke- 
ma, 1989) en Beek bij Nijmegen (13.vi.1990, leg. 
& coli. B. Aukerna, D.J. Hermes) 
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LYGAEIDAE 
Nysius senecionis (cog, pop) 
Nysius thymi (sim) 
Kleidocerys resedae (bbn, cog) 
Cymus aurescens (cog) In aantal in de 
bloeiwijzen van bosbies 
Cymus melanocephalus (cog) In aantal op 
zeegroene ms 
Drymus ryeii (wyl) 
Eremocoris abietis (elb) 
Scolopostethus affinis (bbn, pop) 
Scolopostethus decoratus (sim) 
Scolopostethus pictus (geh) In aantal onder 
brandnetels op strandjes langs de Geul 
Scolopostethus thomsoni (cog, elb, pop) 
Stygnocoris fuligineus (sim) 
Peritrechus geniculatus (sim) 
Megalonotus chiragra (wyl) 
Megalonotus dilatatus (sim) In aantal onder 
brem 
Megalonotus sabulicola (sim, wyl) 
CORE ID AE 
Enoplops scapha (pop, wyl) 
Coreus marginatus (cog, pop, wyl) 
Bathysolen nubilus (pop) 
Coriomeris denticulatus (pop) 
RHOPALIDAE 
Corizus hyoscyami (pop) 
Rhopalus parumpunctatus (sim) 
Stictopleurus abutilon (pop) 
Stictopleurus punctatonervosus (pop, sim) 
CYDNIDAE 
Legnotus limbosus (bbn, elb) 
Sehirus bicolor (cog) 
PENTATOMIDAE 
Sciocoris cursitans (pop, sim, wyl) 
Aelia acuminata (pop, sim, wyl) 
Neottiglossa pusilla (sim) 
Eysarcoris fabricii (mal) 
Palomena prasina (pop) 
Dolycoris baccarum (geh, pop) 
Piezodorus lituratus (cog,p) 
Eurydema oleracea (pop) 
Troilus luridus (geh) 
Zier o na caerulea (cog) 
ACANTHOSOMATIDAE 
Acanthosoma haemorrhoidale (cog) 

LITERATUUR 

Aukema, B., 1989. Annotated checklist of 
Hemiptera-Heteroptera of The Nether¬ 
lands.- Tijdschr. Ent. 132: 1-104. 

HYMENOPTERA - vliesvleugeligen 

ACULEATA - angeldragers 

V. Lefeber, H. Nieuwenhuysen, J. de Rond & J. 
Smit 

CHRYSIDIDAE - goudwespen 
Pseudomalus auratus (sto) 
POMPILIDAE - spinnendoders 
Arachnospila spissa (sim) 
VESPIDAE - wespen 
Ancistrocerus gazella (sim) 
Ancistrocerus nigricornis (cot) 
Symmorhus gracilis (cot) 
Vespula vulgaris (sim) 
APIDAE - bijen 
Andrena angustior (cot, sto) 
Andrena chrysosceles (cot, sim) 
Andrena cineraria (cot) 
Andrena flavipes (cot) 
Andrena florea (cot) 
Andrena fulva (cot) 
Andrena gravida (cot) 
Andrena haemorrhoa (cot, sim, sto) 
Andrena helvola (cot, sto) 
Andrena humilis (cot, sto) 
Andrena labialis (cot) 
Andrena labiata (cot, sim) 
Andrena minutula (cot, sim) 
Andrena nitida (cot) 
Andrena ovatula (sim) 
Andrena sabulosa (sim) 
Andrena subopaca (cot, sto) 
Andrena synadelpha (sim) 
Andrena wilkella (sim) 
Bombus paseuorum (sto) 
Bombus pratorum (sim) 
Ceratina cyanea (sim) 
Chelostoma florisomne (cot, sto) 
Halictus tumulorum (cot, sim, sto) 
Hylaeus confusus (sim) 
Hylaeus hyalinatus (sim) 
Lasioglossum albipes (sto) 
Lasioglossum fulvicorne (sto) 
Lasioglossum laticeps (sim) 
Lasioglossum leucopum (cot) 
Lasioglossum leucozonium (sim) 
Lasioglossum morio (cot, sim) 
Lasioglossum nitidulum (sim) 
Lasioglossum pauxillum (cot, sto) 
Lasioglossum rufitarse (cot) 
Lasioglossum villosulum (cot, sim) 
Lasioglossum zonulum (sto) 
Nomada bifasciata (cot) 
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Nomada bifida (cot) 
Nomada fabriciana (cot) 
Nomada femoralis (cot) 
Nomada flava (cot, sto) 
Nomada flavoguttata (cot, sim, sto) 
Nomada fucata (cot) 
Nomada goodeniana (cot) 
Nomada lathburiana (cot) 
Nomada marshamella (cot, sto) 
Nomada panzeri (cot) 
Nomada succincta (cot) 
Osmia aurulenta (sim) 
Osmia caerulescens (sto) 
Osmia claviventris (sim) 
Osmia ravouxi (sim) 
Osmia rufa (cot, sim, sto) 
Psithyrus norvegicus (sim) 
Sphecodes crassus (cot) 
Sphecodes ephippius (cot) 
Sphecodes gibbus (sim) 
Sphecodes miniatus (cot) 
Sphecodes monilicornis (cot) 
Sphecodes pellucidus (sto) 
Sphecodes puncticeps (sim) 
SFHECIDAE - graafwespen 
Crossocerus cetratus (cot) 
Crossocerus nigritus (cot) 
Crossocerus vagabundus (cot) 
Ectemnius borealis (cot) 
Ectemnius continuas (sim) 
Ectemnius dives (sim) 
Passaloecus singularis (sto) 
Pemphedron inornatus (cot, sim, sto) 
Pemphedron lugubris (cot) 
Psenulus concolor (sim) 
Trypoxylon figulus (sim) 
Trypoxylon minus (sim) 
FORMICIDAE - mieren 
Formica rufilabris (pie) 
Lèptothorax acervorum (cot) 
Lasius brunneus (cot) 
Lasius flavus (pop) 
Myrmica sabuleti (pie) 

Hoewel de heer J.C. Felton inmiddels naar En¬ 
geland is verhuisd, heeft hij toch weer een 
numerieke analyse genaakt van de vangsten, 
waarbij de mieren niet zijn meegerekend. Voor 
deze medewerking zijn we hem zeer erkentelijk. 
De resultaten van de analyse zijn hieronder 
samengevat. 
Aantal individuen (N) .  293 
Aantal soorten (S) .........80 
Nmax (aantal in grootste groep).25 
Rijkdom vlgs Margaleff:.... .  14 

(S-l)/lnN 
Dominantie (Nmax/N) ...0.09 
X berekend vlgs 
N/S - x/(l-x)(-ln(l-x)) ..0.89 
Diversiteit alpha : N(l-x)/x ..........36 

Zoals uit deze cijfers blijkt kan de Zuidlimburg- 
se Aculeaten-fauna worden gekarakteriseerd 
als een rijke faune met een lage dominantie en 
een hoge diversiteit. Ter vergelijking volgen 
hierna de gegevens van de Zomerbieenkomsten 
in Haamstede (1989) en Buurse (1990). 

Mechelen Buurse Haamstede 
Individuen.. ........293 188 318 
Soorten ... ..80 61 77 
Nmax ... .25 33 25 
Rijkdom .. .........14 11 13 
Dominantie...0.09 0.18 0.08 
Alpha ....36 31 32 

LEPIDOPTERA - vlinders 

K.J. Huisman, J.C. Koster, R.T.A.Schouten, R. 
Vis, en G.F. Wilmink 

MICROPTERIGIDAE 
Micropterix calthella (cot) 
HEFIALIDAE 
Hepialus lupulinus (eys) 
INCURVARIIDAE 
Phylloporia bistrigella (vij) - waarschijnlijk 
algemener dan tot voor kort gedacht werd 
Lampronia oehlmanniella (vij) 
ADELIDAE 
Nematopogon adansoniella (hol) 
Nematopogon robertella (cot, hol) 
Nematopogon schwarziella (vij) 
Adela ochsenheimerella (cot, vij) - lokaal in 
naaldbossen 
Adela fibulella (bbn, elz, eyb, eys, hol, mae, 
vij) - in Limburg algemeen 
HELIOZELIDAE 
Antispila pfeifferella (vij) - gebonden aan 
kornoelje en zeldzaam 
GLYPHIPTERIGIDAE 
Glyphipteryx forst er ella (kru) 
Glyphipteryx thrasonella (cot) 
CHOREUTIDAE 
Anthophila fabriciana (cot) 
COLEOPHORIDAE 
Metriotes lutarea (woh) 
Coleophora lithargyrinella (hol) 
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ELACHISTIDAE 
Elachista apicipunctella (hoi) 
Elachista bifasciella (hoi) 
Elachista chrysodesmella (eys) 
Elachista gangabella (eys) - zeldzaam 
Elachista pollinariella (eys) 
Elachista pullicomella (kru) 
Elachista rufocinerea (hoi) 
Cosmiotes freyerella (elz) 
OECOPHORIDAE 
Denisia stipella (hol) - leeft onder de schors 
van dood naaldhout 
Alabonia geoffrelia (vij) - komt vrijwel 
uitsluitend in Z.Limburg voor. 
Pseudatemelia subochreella (hol, bbn) 
GELECHIDAE 
Metzneria aprilella (eys) 
GRACILLARIDAE 
Phyllonorycter froelichiella (woh) 
Caloptilia syringella (cot, vij) - algemeen 
MOMPHIDAE 
Mompha raschkiella (vij) - algemeen 
TORTRICIDAE 
Syndemis musculella (hol) 
Isotrias rectifasciana (eys) 
Eulia ministrana (vij) - algemeen 
Cnephasia incertana (mae) 
Dichrorampha plumbana (eys, mae, sim) 
Dichrorampha aeratana (eys) 
Epiblema farfarae (mae) 
Olethreutes lacunana (mae) 
COCHYLIDAE 
Agapetes hamana (eys) 
Aethes smaethmanniana (eys) 
Aethes hartmanniana (eys, kru) 
PYRALIDAE 
Crambus lathionellus (kru) 
Scoparia pyralella (eys) 
Hypochalcia ahenella (sim) 
Phycitodes carlinella carlinella (mae) 
PAPILÏONIDAE 
Papilio machaon (sim) 
PIERIDAE - witjes 
Gonepteryx rhamni (vij) 
Pieris brassicae (pop) 
Pieris rapae (eys, pop, vij) 
Pieris napi (eys, vij) 
Anthocharis cardamines (cot, bbn, eys) 
LYCAENIDAE - blauwtjes en vuurvlinders 
Callophrys rubi ((sim) 
Lycaena phlaeas (kru, vij) 
Polyommatus icarus (pop) 
Celastrina argiolus (pop) 
NYMPHALIDAE - vossen 
Araschnia levana (vij) 

SATYRIDAE - zandoogjes 
Lasiommata megera (vij) 
DREPANIDAE 
Falcaria lacertinaria (elb) 
Drepana binaria (elb) 
GEOMETRIC AE - spanners 
Geometra papilionaria (elb) 
Xanthorrhoe spadicearia (elb) 
Xanthorrhoe fluctuata (elb) 
Horisme tersata (vij) - in Limburg algemeen 
Melanthia procellata (vij) - in Limburg alge¬ 
meen 
Eupithecia tantillaria (elb) 
Aplocera plagiata (sim) 
Aplocera effor mata (sim) 
Asthena albulata (elb) 
Petrophora chlorosata (elb) 
Opisthograptis luteolata (elb) 
Pseudopanthera macularia (elb, vij) 
Odontopera bidentata (elb) 
Lomographa temerata (elb) 
Siona lineata (pop, mae, sim) 
NOTODONTIDAE 
Drymonia ruficornis (elb) 
Dasychira pudibunda (elb) 
ARCTIIDAE 
Spilosoma lubricipeda (elz) 
Tyria jacobaeae (sim) 
NOCTUIDAE - uilen 
Euxoa exclamationis (elz) 
Ochropleura plecta (elz) 
Xestia c-nigrum (elz) 
Mythimna sicula (sim) - lokaal in Limburg 
Cucullia verbasci (pop) - een rups 
Panemeria tenebrata (pop) 
Euclidia glyphica (pop) 

De grote verrassing was de waarneming van 
Siona lineata op verschillende locaties. Het 
eerste Nederlandse exemplaar werd op 27-4- 
1968 gevangen te Eijgelshoven. Daarna werd de 
vlinder vele jaren niet meer gezien. Recentelijk 
is de soort in 1989 weer eenmaal waargenomen 
in Zuid Limburg en nu in 1991 dus op meerdere 
plaatsen. In Belgie komt de soort op kalkbodem 
regelmatig voor, ook op plaatsen die dicht bij 
de Nederlandse grens liggen. De rups leeft op 
o.a. brem, duizendblad en hertshooi. Het is in¬ 
teressant na te gaan of S. lineata zich in ons 
land zal kunnen handhaven. 
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THYSANOPTERA - tripsen 

G. Vierbergen 

AEOLOTHRIPIDAE 
Aeolothrips ericae (cot) 
Aeolothrips intermedius (cot, pop) 
Aeolothrips melaleucus (cot, pop) 
Aeolothrips versicolor (pop) 
Melanthrips ficalhii (cot) - op Stellaria holo- 
stea 
THRIPIDAE 
Anaphothrips obscurus (cot) 
Aptinothrips rufus (cot, pop) 
Chirothrips manicatus (cot) 
Frankliniella intonsa (cot) 
Limothrips cerealium (cot, elz, pop) 
Odontothrips cytisi (cot) 
Oxythrips bicolor (cot) 
Thrips atratus (cot) 
Thrips major (cot, pop) 
Thrips minutissimus (cot, pop) 
Thrips tabaci (cot, pop) 
Thrips vulgatissimus (pop) 
PHLAEOTHRIPIDAE 
Cryptothrips nigripes (cot) - op Malus sulves- 
tris 
Haplothrips subtillissimus (cot, pop) 
Xylaplothrips fuliginosus (pop) - op Sambucus 
nigra 

Opvallend was dat er relatief weinig manne¬ 
tjes werden aangetroffen. Vermoedelijk is dit te 
wijten aan het koude voorjaar, waardoor de 
eerste generatie nog niet voltooid was (veel 
tripsesoorten overwinteren als vrouwtje). 

Melanthrips ficalbii is een warmteminnen- 
de voorjaarssoort, die in Nederland niet al¬ 
gemeen is en hier haar noordgrens bereikt. 

Cryptothrips nigripes en Xylaplothrips fu¬ 
liginosus zijn mycofage soorten, die achter de 
schors van bomen leven en in Nederland weinig 
gevonden zijn; de enige vermeldingen zijn: C. 
nigripes: Haelen, 1962 (Franssen & Mantel, 
1963) en X. fuliginosus: Wageningen, 1935 en 
Roermond, 1960 (Franssen & Mantel, 1962). 

De resterende soorten komen meer of minder 
algemeen in het hele land voor. 
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ACARINA - mijten 

G. Vierbergen 

TETRANY C HID A E - spintmijten 
Bryobia cf. praetiosa (elz, pop) - op Buxus 
sempervirens en Prunus spinosa 
Eurytetranychus buxi (elz) - op Buxus 
sempervirens 
Oligonychus spec (pop) - op Quercus robur 
Oligonychus uniguis (cot) - op Chaemaecyperis 
spec 
Schizotetr any chus schizopygus (cot) - op Salix 
alba 
TENUIPALPIDAE - valse spintmijten 
Pentanerismus taxi (cot) - op Taxus baccata 

In Nederland is Eurytetranychus buxi vrij alge¬ 
meen aan te treffen op de niet inheemse Buxus 
sempervirens (Vierbergen, in druk). 

De identificatie van de Oligonychus spec 
van Quercus robur kon nog niet worden afgerond. 
Het betreft hier een voor Nederland nieuwe 
soort. Pentanerismus taxi werd in zeer grote 
aantallen in een tuin aangetroffen. De soort is 
zonder plaatsaanduiding door Helle en Wy- 
soki, 1983 voor Nederland vermeld. Vermoede¬ 
lijk is de soort niet zeldzaam op de belangrijk¬ 
ste waardplant : Taxus baccata. 
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Aquatische fauna van enkele beekjes 

H. Vallenduuk 

Enkele beekjes zijn bemonsterd om een indruk te 
verkrijgen van hun biologische kwaliteiten. 
Aangezien het bij die kwaliteiten niet alleen 
om insekten gaat, zijn ook andere aangetroffen 
organismen vermeld. 
De volgende afkortingen zijn gebruikt: 
MB = Mecheler Beek te Mechelen EIS 33.22 
GM = Geul te Mechelen EIS 33.22 
NB = Noor te Noorbeek EIS 34.21 
BB = Bronnetjes Beek, tussen Bronnetjes Bos en 
Terzieter Beek EIS 34.22 
+, ++ = resp. grote of zeer grote aantallen 
waargenomen, enkele ex. zijn verzameld ter de¬ 
terminatie. 

MB GM NB BB 
DIPTERA 
Chironomidae - larven 
Prodiamesa olivacea.......... 2 2 7 
Micropsectra spec............1 37 18 
Odontomesa fulva ............ 14 
Polypedilum laetum agg. ...6 
Polypedilum breviantennatum 
...  9 31 4 4 

Psectrocladius sordidellusjlimbatellus 
........ 2 
Eukiefferiella calvescens ... 8 1 
Eukiefferiella claripennis .7 9 1 
Eukiefferiella brevicalcar .23 4 
Eukiefferiella discoloripes .. 1 
Orthocladius spec. ..............1 6 
Macropelopia spec.1 2 
Chironomus spec. ..  1 
Paracladopelma laminata agg 1 
Paratendipes gr albimanus... 1 
Brillia modesta.......2 2 
Chaetocladius dentiforceps agg 
Krenopelopia spec...... 
overige Diptera - larven 
Culicoides spec.....4 
Simulium cf spinosum (pop) + + 
Simulium ? austeni (pop) . 1 
Simulium larven.++ 
Dicranota bimaculata .2 
Palpomyia spec.................... 
Dixa maculata complex . 
Ptychoptera spec........ 
Limnobiidae larve..... 
Tipula spec . ... 
TRICHOPTERA - larven 
Rhyaccophila dorsalis ..3 
Rhyaccophila fasciata. 3 

2 

1 
1 
1 

2 
1 
4 
4 
1 
1 

Hydropsyche cf angustipen nis 
7 

Hydropsy che siltalai .. 
. / 
... 1 

Annitella spec .... ..1 
Silo pallipes.... ... 7 1 
Plectrocnemia conspersa. 3 5 
Halesus digitatus...... ... 2 
Halesus radiatus. ... 6 1 

Drusus annulatus ............... ... 1 1 
Sericostorna spec...... 3 
COLEOPTERA 
Elmis larve . ..1 2 
Elmis aenea.. 5 
Helophorus grandis........... ..1 
Laccobius cf sinuatus . 1 
Anacaena lutescens...... 1 
Hydroporus striola.. 1 
Choleva cf agilis.. 1 
EPHEMEROPTERA -larven 
Rhithrogena semicolorata. . 7 
Baetis muticus.... 15 4 

Overige taxa: 
CRUSTACEA - kreeftachtigen 
Gammarus fossarum... . + ++ 3 
GASTROPODA - slakken 
Ancylus fluviatilis.... ++ 
OLIGOCHAETA - borstelarme ringwormen 
Stylodrilus heringianus. 1 
Enchytraeidae Achaeta. ... 2 
Nais bretscheri. ,.l 

Gezien de samenstelling van de macrofauna 
mag gesteld worden, dat zeker twee van de drie 
kleinere beekjes nog over een goede waterkwa¬ 
liteit beschikken. De Noor is duidelijk het 
minst soortenrijk, terwijl ook de aangetroffen 
soorten niet op een bijzondere waarde duiden. 
Een bijzondere vermelding verdient Nais bret- 
scherip die als zeer zeldzaam aangemerkt mag 
worden (mond. med. P. Verdonschot). Drusus 
annulatus is alleen bekend van bronbeekjes in 
Zuid Limburg. Polypedilum laetum agg is dui¬ 
delijk gebonden aan onder andere bronbeekjes en 
is dan ook voornamelijk bekend van Zuid Lim¬ 
burg. Het Dixa maculata complex is duidelijk 
gebonden aan bovenlopen van beekjes. 

Gezien de samenstelling van de Chironomi¬ 
dae- en de Trichoptera-fauna in de Geul kan ge¬ 
steld worden, dat het water op deze plaats van 
een redelijke kwaliteit is. 
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ARANEIDA - spinnen, 
OPILIONIDA - hooiwagens, 
IXODIDA-teken, 
MYRIAPODA - duizend- en miljoen- 
poten 

P. Koomen 

Vangtechnieken: voornamelijk slepen door de 
vegetatie, aangevuld met handvangten en op¬ 
zuigen met exhaustor vanuit vegetatie en detri¬ 
tus. Van Atypus affinis werden twee exempla¬ 
ren uitgegraven. 

Locaties en data (alle leg. P. Koomen): 

A: 9.V.1991 (voorbereidingsexcursie); DUITS¬ 
LAND, Schneeberg, bosrand op ZW-helling, 
ca. 1 km N van Vaals (NL); alt. 200-220 m. 

B: 9.V.1991 (voorbereidingsexcursie); DUITS¬ 
LAND, hooiland op ZW-helling, ca. 0,5 km Z 
van Orsbach; alt. 190-200 m. 

C t/m G: NEDERLAND, Cottessen, ca. 5km 
WZW van Vaals: 
C: 10.V.1991 (voorbereidingsexcursie); vochtig 
weiland op Z-helling langs Cottesserbeek; vol¬ 
gens beheerder voorheen intensief bemest en 
begraasd, nu al ca. 15 jaar niet meer (kunstma¬ 
tig) bemest, behalve via de koeien die er gra¬ 
zen; alt. 160-200 m. 
D: 1.VI.1991; overigens zie C. 
E: 1.VI.1991; zeer vochtig gedeelte rondom 
drinkpoel, overigens zie C. 
F: 10.V.1991 (voorbereidingsexcursie); houtwal 
tussen twee weilanden; alt. 215 m.; overigens 
zie C. 
G: 1.VI.1991; bermen van holle weg van Cottes- 
sergroeve naar Eperbaan. 

H-K: NEDERLAND, Vijlenerbos (gemeente 
Vaals): 
H: 10.V.1991 (voorbereidingsexcursie); gedeelte 
tussen restaurant "Buitenlust" en boomzaad- 
kwekerij langs Groenenweg; gemengd/afwisse¬ 
lend loof/naaldhout met ondergroei van bosbes¬ 
sen; ZW-helling; alt. 240-250 m. 
I: 2-VI-1991; onder en uit rottend hout langs bos¬ 
pad aan ZW-kant van boomzaadkwekerij; alt. 
253 m. 
J: 2-VI-1991; rond parkeerplaats ca. 200 m N 
van restaurant "Buitenlust"; ZW-helling; alt. 
235 m. 

K: 2-VI-1991; langs bospad uitkomend op Epe- 
nerbaan in het verlengde van de Berversberg- 
beek; Z-helling; alt. 205-230 m. 

L-M: NEDERLAND, kalkgrasland op steile 
wegberm (Z-helling) langs Z-kant van Kruis¬ 
berg, ca. 0,5 km N van Wahl wilier (gemeente 
Wittern); alt. 120-140 m. 
L: 10.V.1991 (voorbereidingsexcursie). 
M: 1.VI.1991. 

N: 10.V.1991 (voorbereidingsexcursie); BELGIË, 
Altembroek, ca. 2 km ten O van 's Graven¬ 
voeren, vochtig weiland en bosrand tegen de 
Belgisch-Nederlandse grens; alt. 125 m. 

O: 31.V.1991; NEDERLAND, Elzet, ca. 1 km 
ZO van Mechelen, in en om kamphuis "De 
Elset"; alt. 153 m. 

P: 12.V.1991; NEDERLAND, Maastricht, W- 
flank van St. Pietersberg; alt. 90-100 m. 

Aan de hand van de soortenlijst (tabel 1) zal ik 
proberen enige aanwijzingen over de arachnolo- 
gische waarde van de terreinen te geven, om¬ 
wille van de vergelijkbaarheid op dezelfde 
manier als in de twee voorgaande jaren (zie 
Koomen, 1990 & 1991). 

Tijdens de laatste zomerbijeenkomst (inclu¬ 
sief voorexcursies) werden 77 soorten spinnen 
gevonden. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger 
dan tijdens de vorige twee zomerbijeenkomsten 
(Haamstede, 1990: 49 soorten; Buurse, 1991: 54 
soorten). Deze ruwe getallen kunnen echter niet 
zonder meer als bevestiging van de faunistische 
rijkdom van Limburg worden opgevat, aange¬ 
zien er dit jaar sprake was van een extra lange 
voorexcursie, zodat in totaal meer biotopen 
konden worden bezocht. 

In verhouding tot de rest van Nederland is 
Limburg arachnologisch goed onderzocht. En¬ 
kele "kopstukken" van de Nederlandse arach- 
nologie (Chrysanthus, Van der Hammen, Van 
Helsdingen) hebben er veel verzameld. Boven¬ 
dien hebben activiteiten van de Spinnenwerk¬ 
groep Limburg en onderzoek van kalkgrasland- 
fauna’s veel gegevens opgeleverd. Geen enkele 
van de gevonden soorten spinnen is dan ook 
nieuw voor de Nederlandse of Limburgse fauna. 
Weliswaar worden een aantal soorten niet in de 
catalogus van Van Helsdingen (1980) voor Lim¬ 
burg genoemd, maar dit gebeurt wel in latere 
publicaties (Atypus affinis: Vossen, 1985; 
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Meijer, 1987; Euophrys aequipes: Koomen, 1986; 
Aulonia albimana: Koomen, 1986, Meijer, 1986; 
Pirata latitans: Koomen, 1986, Vossen, 1985; 
Dismodicus bifrons: Koomen, 1986; Gongylidiel- 
lum latebricola: Peeters, 1985; Oedothorax tu¬ 
ber osus/gibbosus: Vossen, 1985; Walckenaeria 
corniculans: Koomen, 1986). Ook de gevonden 
soorten hooiwagens, teken en duizend- en mil- 
joenpoten waren al eerder in Limburg aan¬ 
getroffen (zie resp. Spoek, 1963; Van Bronswijk 
e.a., 1979; Jeekel 1977, 1978). 

Met behulp van literatuurgegevens (zie de lite¬ 
ratuurlijst; er is vooral dankbaar gebruik 
gemaakt van Maurer & Hänggi, 1990), aange¬ 
vuld met eigen inzichten, heb ik de aange¬ 
troffen soorten evenals in voorgaande jaren ta¬ 
melijk grof in oecologische categorieën inge¬ 
deeld. 

1. Op open, vrij droge terreinen: Atypus affinis, 
Oxyptila nigrita, Euophrys aequipes, Helio- 
phanus flavipes, Aulonia albimana, Pardosa 
hortensis, Pardosa nigriceps, Trochosa robusta, 
Enoplognatha thoracica, Homalenotus quadri- 
dentatus. 

2. Op halfopen, tamelijk vochtige terreinen: 
Micaria pulicaria, Zelotes pedestris, Clubiona 
lutescens, Phrurolithus festivus, Tibellus oblon- 
gus, Pardosa amentata, Tetragnatha extensa, 
Erigone atra, Gongylidium rufipes, Oedothorax 
fuscus, Tiso vagans, Neriene montana, Platy- 
bunus triangularis. 

3. Tussen gras en/of lage vegetatie: Dictyna un- 
cinata, Drassodes cupreus, Clubiona neglecta, 
Clubiona reclusa, Oxyptila praticola, Xysticus 
cristatus, Euophrys frontalis, Heliophanus au- 
ratus, Pardosa palustris, Pardosa proxima, Pis- 
aura mirabilis, Theridion bimaculatum, Gon- 
gylidiellum latebricola, Bathyphantes gra¬ 
cilis, Neriene clathrata, Cylindroiulus cae- 
ruleocinctus. 

4. Op bomen en struiken: Heterodictyna flaves- 
cens, Diaea dorsata, Achaearanea lunata, The¬ 
ridion pallens, Tetragnatha montana (vooral 
bosranden), Dismodicus bifrons, Neriene pel- 
tata, Neriene radiata. 

5. Tussen ondergroei en/of strooisel in bos: Coe- 
lotes terrestris (onder stenen), Tegenaria silves- 
tris, Zilla diodia, Maso sundevalli, Micrargus 
herbigradus, Walckenaeria corniculans, Lep- 

thyphantes flavipes, Lepthyphantes mengei 
(vooral vochtig naaldbos), Linyphia hortensis, 
Nemastoma quadripunctatum, Haplophilus 
subterraneus, Cryptops parisi, Lithobius agilis, 
Lithobius crassipes, Glomeris marginata, Cy¬ 
lindroiulus punctatus (naaldbos). 

6. Op vochtige terreinen: Xysticus kochi, Xysti¬ 
cus ulmi, Pirata hygrophilus (vooral bescha¬ 
duwde plaatsen). Pirata latitans, Pirata pira- 
ticus (vooral zonnige plaatsen), Antistea ele- 
gans, Pachygnatha clercki, Araneus cornutus, 
Hypomma bituberculatum, Oedothorax tube- 
rosus, Walckenaeria unicornis. 

7. Op donkere plaatsen: Meta merianae. 

8. In Nederland vrijwel alleen in en om gebou¬ 
wen: Amaurobius similis, Pholcus phalangi- 
oides, Steatoda bipunctata, Theridion melanu- 
rum, Theridion mystaceum. 

9. Weinig kieskeurig: Haplodrassus signifer, 
Meta mengei, Erigone dentipalpis, Pocadicne- 
mis pumila, Lepthyphantes tenuis, Meioneta 
rurestris, Microlinyphia pusilla (mits enigszins 
open), Ixodes ricinus (mits niet te droog), Litho¬ 
bius forficatus (mits niet te droog), Tachypodo- 
iulus niger (alleen in zuiden van Nederland), 
Polydesmus angustus. 

Vervolgens is weer bekeken in hoeverre de di¬ 
verse categorieën in de bezochte terreinen aan¬ 
wezig waren (zie fig. 1). De weilanden bij 
Cottessen, het Vijlenerbos en de Kruisberg zijn 
het vaakst en het langst bezocht. Daar zijn dan 
ook de meeste soorten gevonden. Maar afgezien 
van de aantallen, komen er nog enkele andere 
verschillen naar voren, die gerelateerd kunnen 
worden aan de terreinomstandigheden: 

• De variatie aan biotopen op de ZW-helling 
van de Schneeberg (bos, hooiland, houtwallen) 
wordt weerspiegeld in de aanwezigheid van 
soorten uit alle in aanmerking komende cate¬ 
gorieën (1-5, 9) behalve de groep van 
vochtgebonden soorten (categorie 6). Voor een 
zuidwesthelling is dit niet verwonderlijk. 
• Ook de spinnenfauna van het terrein langs de 
Cottesserbeek vertoont een behoorlijke di¬ 
versiteit, hoewel het voor het grootste deel 
algemeen voorkomende soorten betreft. Eigen¬ 
lijk is alleen Pardosa proxima "bijzonder" te 
noemen. De aanwezigheid van drassige stuk¬ 
ken, een drinkpoel en een naburige beek is terug 
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te vinden in het relatief grote aantal 
vochtminnende soorten (categorieën 6 en 2). Het 
gevonden aantal wolfspinsoorten (zes, waar¬ 
onder Pardosa proxima) is opvallend groot in 
verhouding tot de ongeveer in gelijke mate 
bemonsterde Kruisberg (twee soorten) en het 
Vijlenerbos (één soort). Dit alles geeft mij de 
indruk van een "natuurgebied op de goede weg": 
mogelijk zijn door het beheer van de afgelopen 
jaren de condities voor een gevariëerde arach- 
nofauna verbeterd, maar zijn minder algemene 
soorten er nog niet in geslaagd het terrein te 
koloniseren. Het zou interessant zijn dit terrein 
over enkele jaren opnieuw te bezoeken. 
• Het Vijlenerbos heeft in overeenstemming 
met de vegetatie een relatief groot aantal bos¬ 
soorten opgeleverd (categorieën 4 en 5). Het ta¬ 
melijk grote aantal duizend- en miljoenpoot- 
soorten hangt samen met de gelukkige aan¬ 
wezigheid van rottende boomstammen. 
• De Kruisberg laat een vrij grote diversiteit 
zien. Zoals van een kalkgrasland op een zuid- 
helling verwacht mag worden, is het aandeel 
van warmte- en/of droogteminnende soorten 
groot (categorie 1), maar toch zijn ook de andere 
in aanmerking komende categorieën goed 
vertegenwoordigd, inclusief de uitgesproken 
vochtminnende soorten (categorie 6). Dit is in 
overeenstemming met de resultaten van in 1977 
uitgevoerd onderzoek aan (o.a.) spinnen van 
kalkgraslanden van het Gerendal en de Kruis¬ 

berg (zie Koomen, 1986), waarbij het uitgespro¬ 
ken xerofiele en thermo fiele karakter van een 
kalkgraslandfauna voor spinnen niet duidelijk 
bevestigd kon worden. Van de in 1991 gevonden 
soorten spinnen zijn er 12 in 1977 niet gevangen, 
ondanks dat toen 15 vangpotten gedurende 168 
dagen werden gebruikt. Voor de meeste soorten 
is dit niet verwonderlijk omdat ze weinig mo¬ 
biel zijn (Atypus af finis, Tegenaria sylvestris) 
en/of vrijwel nooit over de grond lopen 
(Clubiona neglecta, Tibellus oblongus, Helio- 
phanus flavipes, Pisaura mirabilis, Theridion 
bimaculatum, Araneus cornutus, Dismodicus bi- 
frons, Pocadicnemis pumila) of meestal slechts 
in lage dichtheden voorkomen (Xysticus ulmï). 
Trochosa robusta is echter een forse, over de 
grond lopende wolfspin, waarvan verwacht 
mag worden dat ze, indien aanwezig, ook in 
1977 gevangen zou zijn, zelfs wanneer men in 
aanmerking neemt dat de vangplaats van 1991 
ca. 20 meter verwijderd is van de positie van de 
dichtstbijzijnde vangpot in 1977. Dat de soort 
goed met vangpotten is te vangen, heeft onder¬ 
zoek op de Wrakelberg uitgewezen. Het lijkt er 
dus op dat Trochosa robusta na 1977 aan de 
arachnofauna van de Kruisberg is toegevoegd. 
Dit is voor een kalkgrasland een gunstige ont¬ 
wikkeling, aangezien de soort als xerofiel be¬ 
schouwd wordt (zie bijv. Alderweireldt, 
1984/85). 

Schneeberg 

Kruisberg Altembroek De Elset 

Legenda: 

open, droog 

h.open, vrij vochtig 

gras, lage vegetatie 

bomen en struiken 

ondergroei in bos 

|] vochtig 

a donker 

gebouwen 

9 we'n'9 kieskeurig 

Figuur 1. Relatieve verdeling per terrein van de 
aangetroffen soorten over de oecologische cate¬ 
gorieën die in de tekst worden onderscheiden. 
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» Het weiland bij Altembroek werd slechts kort 
bezocht. De gevonden soorten geven mij geen 
aanleiding voor opmerkingen. 
• Binnen het kamphuis "De Elset" lag het ac¬ 
cent sterk op de "synanthrope" soorten, waar¬ 
mee dit gebouw te vergelijken is met de in voor¬ 
gaande jaren bezochte kamphuizen. 
• Op de St. Pietersberg heb ik weinig intensief 
verzameld. Desondanks werd een vrouwtje van 
de springspin Heliophanus auratus gevangen. 
In de catalogus van Van Helsdingen (1980) 
staat voor Nederland slechts één vangst van 
deze soort vermeld, gedaan door Virgilius. 
Hiervan deed hij in 1967 verslag tijdens een 
vergadering van het Natuurhistorisch Genoot¬ 
schap in Limburg (zie Natuurhist. Maandbl. 56: 
149). Helaas wordt de precieze vindplaats niet 
genoemd, zodat geen vergelijking met de vind¬ 
plaats in 1991 kan worden gemaakt. Dat is jam¬ 
mer. 
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Tabel 1. Soortenlijst. Legenda: f: vrouwtje(s); m: mannetje(s); c: eicocon(s); j: juveniel(en); n: 
nymf(en) (preadult stadium bij teken). De nomenclatuur van de spinnen is in overeenstemming met 
Van Helsdingen (1980), die van de hooiwagens met Spoek (1963), en die van de duizend- en mil¬ 
joenpoten met Jeekel (resp. 1977 en 1978). Namen waaraan in modernere literatuur vaak de voor¬ 
keur wordt gegeven staan tussen haakjes vermeld. 

ABCD E FGH I J KLMNOP 

ARANEIDA - spinnen 

ATYPIDAE - aardspinnen 
Atypus affinis 
AMAUROBIIDAE - nachtspinnen 
Amaurobius similis 
DICTYNIDAE - kaardespinnen 
Dictyna uncinata 
Heterodictyna flavescens f 

(=Nigma f.) 
PHOLCIDAE - trilspinnen 
Pholcus phalangioides 
GNAPHOSIDAE - zakspinnen 
Drassodes cupreus 
Haplodrassus signifer 
Micaria pulicaria 
Zelotes pedestris 
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CLUBIONIDAE - buissp innen: 

Clubiona lutescens - 
Clubiona neglecta - 
Clubiona reclusa f 
Phrurolithus festivus - 
THOMISIDAE - krab spinnen 
Diaea dorsata - 
Oxyptila nigrita - 
Oxyptila praticola f 
Xysticus cristatus - 
Xysticus kochi - 
Xysticus ulmi m 
PHILODROMIDAE - loopspinnen 
Tibellus oblongus - 
SALTICIDAE - springspinnen 
Euophrys aecjuipes 
Euophrys frontalis 
Heliophanus auratus 
Heliophanus flavipes 
LYCOS FD AE - wolfspinnen 
Aulonia albimana 
Pardosa amentata 
Pardosa hortensis 
Pardosa nigriceps 
Pardosa palustris 
Pardosa proxima 
Pirata hygrophilus 
Pirata latitans 
Pirata piraticus 
Trochosa robusta 
PISAURIDAE - grote wolfspinnen 
Pisaura mirabilis - - 
AGELENIDAE - trechterwebspinnen 
Coelotes terrestris - - 
Tegenaria silvestris - - 
HAHNIDAE - dwergtrechterwebspinnen 
Antistea elegans - - 
THERIDIIDAE - kogelspinnen 
Achaearanea lunata - - 
Enoplognatha thoracica - - 
Steatoda bipunctata - - 
Theridion bimaculatum - - 

(= Neottiura bimaculata) 
Theridion melanurum - - 
Theridion mystaceum - - 
Theridion pallens - - 
TETRA G NATHID AE - strekspinnen 
Meta mengei fm - - 
Meta merianae - - 
Pachygnatha clercki - fm - 
Tetragnatha extensa m f 
Tetragnatha montana - - 
ARANEID AE - wielwebspinnen 
Araneus cornutus - - 

(= Larinioides c.) 
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Zilla diodia mj - . - _ f - - - - - - - 
ERIGONIDAE - dwerg spinnen 
Dismodicus bifrons m - - - . - - - fm - - - 
Erigone atra - - - f . . 

Erigone dentipalpis - - - - - - - - m - - - - 
Gongylidiellum latebricola - - - - - - - f - - - - - 
Gongylidium rufipes - - - - m - - - - - f - - 
Hypomma bitub er culat urn - - m f f fm - - - - . f - - 
Maso sundevalli - - f 
Micrargus herbigradus - - - - - - . f - - - - - 

Oedothorax fuscus - - - - - - - - f - - - - 
Oedothorax tuberosus f 

(= 0. gibbosus, wrsch. twee mm.-vormen van één soort, zie Roberts, 1987) 
Pocadicnemis pumila - - . „ _ - - - - f - . - 

Tiso vagans - - - - f - - . - - - - - - 
Walckenaeria corniculans 
Walckenaeria unicornis m - - 

f - 

LINYFHIIDAE - hangmatwebspinnen 
Bathyphantes gracilis - - - - - - - - - - m - - 
Lepthyphantes flavipes - - - - - - - f - - - - - 
Lepthyphantes mengei - - - - - m » - - - - - - 
Lepthyphantes tenuis - - - f - - 
Linyphia hortensis fm - - - - f fj - f - - f - - 
Meioneta rurestris 
Microlinyphia pusilla _ f 

f 

Neriene clathrata - - _ _ . - - - - - m - - 

Neriene montana - - - - f - f _ » - - - f - 

Neriene peltata - - - - - fm f - f - - - - f 
Neriene radiata f 

OPILIONIDA - hooiwagens 

NEMASTOMATID AE 
Nemastoma quadripunctatum 
(- Paranemastoma q.) 

PHALANGIIDAE 
Platyhunus triangularis 

(= Rilaena t.) 
SCLEROSOMATIDAE 
Homalenotus quadridentatus 

IXODIDA - teken 

IXODIDAE 
Ixodes ricinus fm - - m f - - fmn - - 

CHILOPODA - duizendpoten 
GEOPHILOMORPHA: HYMANTARIIDAE 
Haplophilus subterraneus - -------- m 
SCOLOPENDROMORPHA: CRYPTOPSIDAE 
Cryptops parisi - - - - m - m - 
LITHOBIOMORPHA: LITHOBIIDAE 
Lithobius agilis - - - - m - 
Lithobius crassipes - ... m ..... . 
Lithobius forficatus - - - - j ------ 

-------- f - - 

- - fm - - m - f - fm 

------- j - - - 
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DEPLOPODA - miljoenpoten 

GLOMEREDA: GLOMERIDAE - oprolmiljoenpoten 
Glomeris marginata .... - - - fm f ----- - 
JUUD A: JULID AE 
Cylindroiulus caeruleocinctus - ------- f 
Cylindroiulus punctatus fm - - - m f 
Tachypodoiulus niger m - - - - - f -fm-fm- - - f 
POLYDESMIDA: POLYDESMIDAE - treeplankjes 
Polydesmus augustus .... - - - rrj fm - f - - 
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glngsnleiws Verenigiiigsnieuws Verenigingsnieuws 

Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws Yereiigings 

Onder redactie van de secretaris 
M J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten R.U.U. ifi.j, kjuiiimv/ijv/i, niuvmig »juviaiv 

Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht maart 1992 

LANDELOKE VERGADER AGENDA 

Lentevergadering : 
Zomervergadering: 
Herfstvergadering : 

25 april 1992, te Utrecht 
12-14 juni 1992, te Ansen gem. Ruinen 
14 november 1992 

37e LENTEVERGADERING 25 april 1992 te UTRECHT 

De jaarlijkse Lentevergadering zal gehouden worden op 25 april as. in de Jaarbeurs te 
Utrecht. In het volgend nummer van Verenigingsnieuws zal de agenda worden meegedeeld. 

VERKIEZINGEN 

Aangezien de termijn van de tweede penningmeester, A.P.J.A. Teunissen, afloopt, zal er op 
de komende Lentevergadering een bestuursverkiezing plaats moeten vinden. 
Zoals de statuten voorschrijven zal er een tweetal kandidaten voor deze vacature worden 
voorgesteld. De namen van het dubbeltal dat door het Bestuur zal worden voorgesteld, 
zullen bij de agenda voor deze vergadering in het volgende Verenigingsnieuws worden 
meegedeeld. 

Iedere tien leden kunnen schriftelijk andere kandidaten voorstellen, mits hierbij een 
bereidverklaring wordt overlegd van de betrokken kandidaten. Een dergelijk voorstel moet 
vier weken vóór de vergadering bij het secretariaat binnen zijn. 

Tijdens de Algemene Vergadering, die traditiegetrouw 's ochtends zal worden gehouden, zal 
het Bestuur voorstellen Prof. V. Labeyrie uit Frankrijk te benoemen tot Erelid van de 
Vereniging. Het verzoek hiertoe is reeds op de vorige Lentevergadering gedaan door de 
redactie van EEA. Het middagprogramma van de aanstaande Lentevergadering zal in het 
teken staan van deze gebeurtenis. Naast andere voordrachten zal Prof. V. Labeyrie dan ook 
zelf een lezing houden over: - "De invloed van biologische concepten over entomologisch 
onderzoek: het voorbeeld van biologische karakteristieken en de regulatie van 
voortplantingsprocessen ". 
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De huidige stand van de Nederlandse horzelfauna 
(Diptera: Oestridae; Hypodermatidae) 

B. van Aartsen & Th. Zeegers 

AARTSEN, B, VAN & TH. ZEEGERS, 1992. THE CURRENT STATE OF THE DUTCH FAUNA OF BOTFLIES 
AND WARBLE FLIES (DIPTERA: OESTRIDAE; HYPODERMATIDAE). - ENT BER., AM ST 52 (3): 29-31. 

Abstract: A review is given of the Dutch species of Oestridae and Hypodermatidae. The botfly Cephenemyia auribarbis 

is recorded for the first time from The Netherlands. Moreover, Cephenemyia stimulator and Hypoderma diana have 

been observed for the first time in the adult stage. 

B. van Aartsen, Travertin 34, 8084 EH’t Harde. 

Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede. 

Inleiding 

De horzelachtige vliegen worden opgesplitst in 
drie families, te weten Oestridae, Hypoderma¬ 
tidae en Gasterophilidae (Soos & Minaf, 
1986). De eerste twee families tezamen noemt 
men horzels, de laatste paardehorzels. De op¬ 
splitsing van de horzels in twee families is 
vooral gebaseerd op verschillen in de repro- 
duktiebiologie: de Oestridae zijn vivipaar en 
zetten de larven af in de neusholten van hun 
gastheer (hoefdieren), terwijl de Hypodermati¬ 
dae ovipaar zijn en de eieren afzetten op de 
huid van hun gastheer (eveneens hoefdieren) 
(Grunin, 1966-1969a; Grunin, 1966-1969b). 

In zijn naamlijst van de Nederlandse Di¬ 
ptera gaf de Meijere (1939) twee soorten Hy¬ 
podermatidae, namelijk Hypoderma bovis 
(Linnaeus), H. lineatum (de Villers) en twee 
soorten Oestridae, namelijk Oestrus ovis Lin¬ 
naeus en Pharyngomyia piet a (Meigen). P 
piëta kende hij slechts als larve uit Nederland. 
In 1982 meldde Brugge vangsten van imagines 
van deze soort. Jansen (1961) vermeldde het 
voorkomen van de larven van Hypoderma di¬ 
ana Brauer en Cephenemyia stimulator 
(Clark) (Oestridae) in Nederland. 

Op grond van recente vangsten kunnen wij 
thans aan de Nederlandse lijst Cephenemyia 
auribarbis (Meigen) toevoegen. Bovendien 
kunnen we van beide soorten, die slechts als 

larve bekend waren, nu ook vangsten van ima¬ 
gines melden. Wij geven een overzicht van de 
ons bekende waarnemingen. Onze determina¬ 
ties zijn gebaseerd op Grunin (1966-1969a); 
Grunin (1966-1969b); de naamgeving op Soos 
& Minaf (1986). 

Cephenemyia auribarbis 

Nieuw voor de Nederlandse fauna. Deze soort 
parasiteert uitsluitend op edelhert (Cervus ela- 
phus L.) (Grunin, 1966-1969a). De vangsten 
zijn dan ook van de Veluwe: Otterlo, 
24.vi. 1974, 1 mannetje, leg. B. van Aartsen, 
zonnend op een blad; De Imbos, Roozendaal 
(Gld.), ll.vi.1989, 1 vrouwtje, leg. J. Smit Jr, 
op een leren schoen. 

Gezien de verspreiding in Europa is het 
voorkomen van C. auribarbis in Nederland 
tamelijk verrassend te noemen: de soort was 
bekend uit Schotland (van Emden, 1954), 
Frankrijk (Séguy, 1928) en Duitsland (Grunin, 
1966-1969a), maar niet uit België (Grootaert, 
pers. meded.), Engeland (van Emden, 1954) en 
Denemarken (Lundbeck, 1927). Omdat een 
groot deel (zo niet alle) van de Nederlandse 
edelherten ooit geïmporteerd is, is het goed 
denkbaar dat hiermee ook C. auribarbis Ne¬ 
derland binnengebracht is. 
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Cephenemyia stimulator 

C. stimulator parasiteert op ree (Capreolus ca- 

preolus (L.)) (Grunin, 1966-1969a) en is in zijn 
voorkomen dan ook niet beperkt tot de Ve- 
luwe. Recente vangsten van imagines bevesti¬ 
gen dit: Lelystad, Gelderse Hout, 16.vii. 1988, 
leg. H. Bais, 1 vrouwtje van een bloeiende 
bereklauw (Heracleum sphondylium L.); Nun- 
speet, 26.vi.1989, leg. B. van Aartsen, 1 man¬ 
netje zonnend op een blad; Udenhout (N-B), 
1 .viii. 1990, leg. J. Reichwein, 1 vrouwtje uit 
een malaise val. 

C. stimulator komt ook in de ons omrin¬ 
gende landen voor: Duitsland (Grunin, 1966- 
1969a) en België (Grootaert, pers. meded.). Zij 
is op grond van waarnemingen van de larven 
niet zeldzaam (Jansen, 1961). Zodoende kun¬ 
nen de imagines in principe overal in Neder¬ 
land verwacht worden. 

Hypoderma diana 

In tegenstelling tot beide andere Hypoderma- 

soorten parasiteert H. diana niet op rundvee, 
maar op ree en edelhert (Grunin, 1966-1969b). 

Volgens Jansen (1961) zijn de larven zeer alge¬ 
meen, maar de imagines zijn pas kort uit Ne¬ 
derland bekend: Nunspeet, 8.v. 1976, leg. B. 
van Aartsen, 1 vrouwtje zonnend op blad; 
Tongeren (Gld.), 7.v. 1989, leg. B. van Aartsen, 
1 vrouwtje van blad; ’t Harde, 4.V.1990, leg. B. 
van Aartsen, 2 vrouwtjes uit malaiseval. 

Discussie 

De Nederlandse horzels laten zich naar familie 
en gastheer indelen als geschetst in tabel 1. 
Naast bovengenoemde soorten komt er in 

Europa nog een aantal horzelsoorten voor 
(Soos & Minâr, 1986). Evenwel gezien de ver¬ 
spreiding van deze soorten zijn er geen nieuwe 
soorten in Nederland meer te verwachten. 

Alle vier de inheemse soorten met als gast¬ 
heer ree en/ of edelhert zijn recent in ons land 
als imago waargenomen. De toename van het 
aantal waarnemingen in de jaren tachtig lijkt 
verklaarbaar door de toegenomen waarne- 
mingsintensiteit. 

De drie soorten die op vee parasiteren zijn 
al enkele tientallen jaren niet meer in Neder¬ 
land waargenomen. Het lijkt erop, dat de in¬ 
tensieve bestrijding van deze soorten succesvol 
is geweest. Wel is Hypoderma bovis recent nog 
in de Hautes Fagnes (België) waargenomen: 
l.vii.1986, leg. D. Tempelman. 

Dankwoord 
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Hypoderma lineatum 
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First record of Drosophila mercatorum (Diptera: 
Drosophilidae) in northwestern Europe 

A. R. Kraaijeveld 

KRAAIJEVELD, A. R„ 1992. FIRST RECORD OF DROSOPHILA MERCATORUM(DIPTERA: DROSOPHI¬ 
LIDAE) IN NORTHWESTERN EUROPE. - ENT BER, AM ST 52 (3): 32. 

Abstract: In August 1991 Drosophila mercatorum was attracted to decaying kitchen garbage in the city of Leiden, The 

Netherlands. This species originates from central and southern America and has additionally been recorded from several 

tropical and subtropical parts of the world. This is the first time the species has been found in temperate regions. 

University of Leiden, Department of Population Biology, Kaiserstraat 63, PO Box 9516, 2300 RA Leiden. 

The repleta species group of Drosophila ori¬ 
ginates from the New World. Members of this 
species group are characterized by having each 
hair and bristle on the mesonotum arising 
from a darker spot. A number of species have 
a wider distribution. Among them are two true 
cosmopolitan species, D. hydei Sturtevant and 
D. repleta Wollaston (Parsons & Stanley, 
1986). The only member of this group occur¬ 
ring in northwestern Europe is D. hydei. 

In August 1991 a tray with decaying kitchen 
garbage (banana peels, grapes, cucumbers) 
was put out on the balcony of a 4th floor 
appartment in the city of Leiden in the western 
part of The Netherlands. Besides seven droso- 
philid species that could be expected (D. me- 

lanogaster Meigen, D. hydei); D. immigrans 

Sturtevant, D. busckii Coquillet, D. simulans 

Sturtevant, D. funebris (Fabricius) and 
Scaptomyza pallida Zetterstedt) at least 30 in¬ 
dividuals of D. mercatorum Patterson & 
Wheeler were attracted. 

D. mercatorum is widespread in the Amer¬ 
icas (from the USA through central America 
south to Chile (Vilela, 1983)). Outside its native 
area it has been recorded from Hawaii, Kenya, 
Zimbabwe, Australia, Samoa, India, Madeira, 
the Canary Isles and, in Europe, in Spain and 
Portugal (Vilela, 1983) showing its ability to 
colonize new areas. This is the first time the 
species is found in temperate regions. 

Living specimens of D. mercatorum can 
easily be distinguished from D. hydei by the 
colour of the mesonotum (yellowish-brown 

with dark brown spots versus light greyish- 
brown with dark grey spots in D. hydei). In 
alcohol the colours change and identification 
must be based on differences in the male geni¬ 
talia (Vilela, 1983). D. mercatorum has about 
11 lower and 3 upper bristles on the epandrium 
(about 23 lower and 5 upper in D. hydei)\ the 
hypandrium is as long as the epandrium (hy- 
pandrium shorter than epandrium in D. hydei) 

and the aedeagus is ventrally expanded, split at 
the tip and with a serrated posterior ventral 
margin (D. hydei has an aedeagus with a pair 
of pointed, bent, long spurs and serrated at the 
tip). Vilela (1983) gives figures and complete 
descriptions of the male genitalia of all species 
in the repleta group. 

Similar traps will be put out in the coming 
summers to find out if this is an accidental 
occurrence or if the species has established 
itself (at least locally) in The Netherlands. 

Acknowledgements 

I thank Dr. C. Vilela (Universidade de Säo Paulo, Brasil) 
for the identification of D. mercatorum. 

References 

Parsons, P A. & S. M. Stanley, 1986. Domesticated and 
widespread species. In: The genetics and biology of 

Drosophila 3a (M. Ashburner, H. L. Carson & J. N. 
Thompson jr, eds.): 349-393. Academic Press, London. 

Vilela, C. R., 1983. A revision of the Drosophila repleta 

species group (Diptera, Drosophilidae). - Revta bras. 
Ent. 27: 1-114. 

Accepted 4.xi. 1991. 



Publikaties Nederlandse Entomologische Vereniging 

Publications Netherlands Entomological Society 
Prijzen in guldens exclusief 6% BTW en port; prijzen voor leden tussen haakjes. 

Prices in Dutch florins excluding VAT and postage; prices for members in brackets. 

Verlaagde prijzen Reduced prices 

Transactions of the IXth International Congress of Entomology, Amsterdam, August 
17-24, 1952, vol.i. & ii (1115 + 361 pages)_ 
Proceedings of the 6th International Arachnological Congress, 1974 
(231 pages)- 
Insects and host plants - Proceedings of the 4th International Symposium held at 
Fulmer Grange, Slough, England, 4-9 Juni, 1978. 
Edited by R. F. Chapman & E. A. Bernays (Reprinted from Entomologia experimen- 
talis et applicata vol. 24 (3); 566 pages)_ 
Proceedings of the 3rd European Congress of Entomology held in Amsterdam, 24-29 
August, 1986. Edited by H. H. W. Velthuis (x + 546 pages; 3 volumes)___ 
Proceedings of the 3rd European Congress of Entomology per volume_ 
Proceedings section Experimental and Applied Entomology, Netherlands Entomolog¬ 
ical Society vol. 1 (1990), Utrecht, 15 december 1989 _ 
Proceedings section Experimental and Applied Entomology, Netherlands Entomolog¬ 
ical Society vol, 2 (1991), Utrecht, 14 december 1990 _ 
Annotated Checklist of Hemiptera- Heter opter a of The Netherlands by Berend Au- 
kema (from Tijdsch. Ent. 132: 1-104, 1989)_ 
G. A. Graaf Bentinck and A. Diakonoff, 1968. De Nederlandse bladrollers (Tortrici- 
dae) [The leaf rollers of The Netherlands, Tortricidae] (202 pages) Monografieën 
NEV 3_ 
J. G. Betrem in collaboration with J. Chester Bradley, 1971. The African Campsome- 
rinae (Hymenoptera, Scoliidae) (326 pages) Monografieën NEV 6_ 
R. M. Bink-Moenen, 1983. A revision of the African whiteflies (Aleyrodidae) (352 
pages) Monografieën NEV 10_ 
W. N. Ellis and P. F. Bellinger, 1973. An annotated list of generic names of Collembola 
(Insecta) and their type species (74 pages) Monografieën NEV 7_ 
F. C. J. Fischer, 1960-1973. Trichopterorum Catalogus. Complete in 15 volumes (single 
volumes, also printed on one side only, ara available; price on request), with an 
additional index volume. (An exhaustive catalogue of the literature of this group of 
insects, covering the literature from 1758 until 1960)_ 
C. A. W. Jeekel, 1970. Nomenclator generum et familiarum Diplopodorum, a list of 
the genus and family group names in the class Diplopoda from the 10th edition of 
Linnaeus, 1758, to the end of 1957 (412 pages) Monografieën NEV 5_ 
F. T. Valck Lucassen, 1961. Monographie du genre Lomoptera Gory & Percheron 
(Coleoptera, Cetoniidae) (posthumously published by D. L. Uyttenboogaart and C. 
de Jong, 299 pages)_ 
F. M. van der Wulp, 1986. Catalogue of the described Diptera from South Asia (219 
pages)- 

Dfl. 40.- (30,-) 

Dfl. 35.- (30.-) 

Dfl. 25.- (20.-) 

Dfl. 
Dlf. 

30.- (25.-) 
12.50(10.-) 

Dfl. 35.- (30.-) 

Dfl. 35.- (30.-) 

Dfl. 19.- (15.-) 

Dfl. 70.- (49.-) 

Dfl. 120.- (84.-) 

Dfl. 75.- (62.50) 

Dfl. 40.- (28.-) 

Dfl. 1500.-(1300.-) 

Dfl. 100.- (70.-) 

Dfl. 60.- (42.-) 

Dfl. 25.- (10.-) 

Bestellingen kunnen worden gericht aan: Uitgeverij Nederlandse Entomologische Vereniging, Plantage Midden- 
laan 64, 1018 DH Amsterdam. De rekening wordt U met de bestelde werken toegezonden. 
Orders can be send to: Publishing Department Netherlands Entomological Society, Plantage Middenlaan 64, 
1018 DH Amsterdam, The Netherlands. The invoice will be sent together with the ordered titles. 



Inhoud ISSN 0013-8827 

Berend Aukema 
De macroptere vorm van Myrmecoris gracilis in Nederland (Heteroptera: Miridae)_ 25 
The macropterous morph of Myrmecoris gracilis in The Netherlands (Heteroptera: 
Miridae)_25 
B. van Aartsen & Th. Zeegers 
De huidige stand van de Nederlandse horzelfauna (Diptera: Oestridae; Hypodermatidae) 29 
The current state of the Dutch fauna of botflies and warble flies (Diptera: Oestridae; 
Hypodermatidae)_:_ 29 
A. R. Kraaijeveld 
First record of Drosophila mercatorum (Diptera: Drosophilidae) in northwestern 
Europe_32 



E
N

T
O

M
O

L
O

G
IS

C
 



Entomologische Berichten 

Maandelijkse uitgave van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

Redactie (Editorial Board): 
Drs. B. Aukema, Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen. 
Dr. L. H. M. Blommers, Proefboomgaard De Schuilenburg/IPO, Kesteren. 
Drs. J. G. M. Cuppen, Vakgroep Natuurbeheer, Landbouw Universiteit, Wageningen. 
Ir. Th. Heijerman, Vakgroep Entomologie, Landbouw Universiteit, Wageningen. 

Redactie-adres (Editorial Office): 
Redactie Entomologische Berichten, Vakgroep Natuurbeheer, Landbouw Universiteit, Ritzema Bosweg 32a, 
6703 AZ Wageningen. 

Boekbesprekingen (Review Editor): 
Dr. W. N. Ellis, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Entomologische Berichten publiceert de resultaten van origineel, systematisch, faunistisch en descriptief-oecologisch 
onderzoek van de leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Systematische artikelen betreffen bij 
voorkeur de Westeuropese fauna. Faunistische en oecologische artikelen hebben betrekking op de Nederlandse en 
Westeuropese fauna. Bij voldoende plaatsruimte kunnen ook bijdragen van niet-leden worden opgenomen. Artikelen 
kunnen in het algemeen niet langer zijn dan acht gedrukte pagina’s. 

Lidmaatschap van de Nederlandse Entomologische Vereniging: Voor inlichtingen over het lidmaatschap en voor de 
aanmelding als lid kan men zich wenden tot de secretaris van de vereniging (adres zie hieronder). Het lidmaatschap 
kost ƒ 75,- per jaar. Leden van de vereniging ontvangen Entomologische Berichten gratis. 

Bestuur Nederlandse Entomologische Vereniging: 
voorzitter: Drs. J. Krikken, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Postbus 9517, 2300 RA Leiden, 
vice-voorzitter: Dr. S. A. Ulenberg, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 
secretaris: Dr. M. J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insekten RUU, Postbus 80086, 3508 TB Utrecht. 
Ie penningmeester: Dr. C. F. M. den Bieman, Groenestraat 46, 6721 JC Bennekom. 
2e penningmeester: A. P. J. A. Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen, 
bibliothecaris: Dr. J. P. Duffels, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 
lid: Drs. C. J. Zwakhals, Onderweg 19, 4241 XD Arkel. 

Diverse adressen: 
Bibliotheek Nederlandse Entomologische Vereniging, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 020-5256246. 
(Openingstijden: dinsdag tot vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur). 

Sectie Toegepaste Entomologie: Dr. Ir. A. van Huis, Vakgroep Entomologie, L.U. Wageningen, Postbus 8031, 
6700 EH Wageningen, 08370-89111. 
Sectie "Snellen” (studie Microlepidoptera): K. J. Huisman, Patrijzenlaan 4, 8091 BK Wezep, 05207-5741. 
Sectie "Grieks-Turkse Dagvlinders", voor Nederland: H. van Oorschot, Riet wij kerstraat 711, 1059 VV Amsterdam, 
020-174827; voor België: A. Olivier, Luitenant Lippenstraat 43, bus 14, 2200 Antwerpen. 
Sectie "Everts” (Coleoptera): H. J. Vallenduuk, Geelders 2a, 5283 VS Boxtel, 04116-85691. 
Sectie "Mierenwerkgroep”: M. Zijlstra, De Haar 84, 7823 CW Emmen, 05190-27630. 

Afdeling Noord-Nederland: H. A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS Drachten, 05120-20986. 
Afdeling Oost-Nederland: Theo Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede, 053-335284. 
Afdeling Noord-Holland en Utrecht: B. J. H. Brugge, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 020-5256258. 
Afdeling Zuid-Holland: R. T. A. Schouten, Simon Vestdijklaan 15, 2343 KW Oegstgeest, 071-173015. 
Afdeling Zuid-Nederland: J. H. G. Peeters, Julianastraat 8, 5953 HS Reuver, 04704-3513. 

Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming: Drs. J. van Tol, Postbus 24, 2250 AA Voorschoten, telefoon 
(kantooruren) 071-143844. 

Adreswijzigingen leden aan: Administratie Nederlandse Entomologische Vereniging, Plantage Middenlaan 64, 
1018 DH Amsterdam. 

Subscriptions and claims should be sent to: Administration Netherlands Entomological Society, Plantage Midden¬ 
laan 64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. Subscription price: Dfl. 220. per year. 
Correspondence about exchange of publications should be sent to: Librarian Netherlands Entomological Society, 
Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

Omslag: Commis woodroffei Putshkov (Heteroptera, Reduviidae). Tekening: B. Aukema. 

Druk: Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen b.v., Wageningen - Lay-out: Ingeborg Leeftink. 



Argyresthia trifasciata, een nieuwe beschadiger van 
coniferen in Nederland (Lepidoptera: Yponomeutidae, 
Argyresthiinae) 

H. Stigter & A. van Frankenhuyzen 

STIGTER, H. & A. VAN FRANKENHUYZEN, 1992. ARGYRESTHIA TRIFASCIATA, A NEW PEST ON 
CONIFERS IN THE NETHERLANDS (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE, ARGYRESTHIINAE). - ENT 

BER, AM ST 52 (4): 33-37. 

Abstract: Argyresthia trifasciata was found to be established as a serious pest of coniferous trees (Chamaecyparis, 

Cupressocyparis, Juniperus and Thuja) in large parts of The Netherlands. Details on biology, damage and distribution 
are given. Differences between this species and the closely related A. thuiella, which lives on Thuja and Chamaecyparis, 

are discussed and tabulated. 

H. Stigter, Plantenziektenkundige Dienst, sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

A. van Frankenhuyzen, Jagerskamp 113, 6706 EK Wageningen. 

Mededeling EJ. S. - Nederland Nr. 54 

Inleiding 

In 1984 werd in een tuin in Haarlem de aan¬ 
wezigheid van een mineerrups in de schubvor- 
mige naalden van Juniperus vastgesteld (Van 
Frankenhuyzen & Stigter, 1987). Enkele hoog- 
opgaande struiken waren volgens de eigenaar 
reeds sinds vele jaren aangetast door een onbe¬ 
kende beschadiger. Na het uitkweken van en¬ 
kele rupsjes kon de soort als Argyresthia trifas¬ 

ciata (Staudinger) worden gedetermineerd. 
Deze soort is pas in 1982 voor het eerst in 
Nederland waargenomen (Huisman et al., 
1986). Een inventarisatie van aangetaste strui¬ 
ken in de kuststrook leidde echter tot de con¬ 
clusie, dat het om een plaatselijk zeer talrijk en 
schadelijk optredende soort ging. In 1986 werd 
gestart met een onderzoek naar de levenswijze 
en de verspreiding van A. trifasciata in Neder¬ 
land. Daarnaast is in 1987 en 1988 getracht de 
vliegtijd vast te stellen. 

Identificatie 

Er komen in ons land verschillende Argyres- 

f/z/tf-soorten als mineerders op coniferen voor. 
De tot nu toe aangetroffen soorten en hun 
waardplanten zijn in tabel 1 weergegeven. A. 

reticulata Staudinger is in Nederland in 1984 

voor het eerst door J. van Vuure in Kortgene 
(Zeeland) op Juniperus sp. gevonden, maar 
abusievelijk van Thuja vermeid (Van Vuure, 
1990). Op de verspreidingskaart van A. trifas¬ 

ciata (fig. 1) zijn plaatsen opgenomen, waarvan 
de gegevens slechts betrekking hadden op 
vraatbeelden en niet op imagines. Hoewel ver¬ 
warring met andere soorten mogelijk is, kan 
worden gezegd, dat bij zeer ernstig aangetaste 
Juniperus-struiken de kans op aantreffen van 
A. trifasciata het grootst is. Zijn Thuja's aan¬ 
getast, dan is in de meeste gevallen de thujami- 
neermot (Â. thuiella Packard) in het spel. Bo¬ 
vendien kunnen aan de hand van een aantal 
veldkenmerken beide soorten gemakkelijk 
worden onderscheiden (tabel 2). 

Volstrekte zekerheid bij de identificatie van 
minerende soorten op coniferen verkrijgt men 
slechts door het determineren van de imagines. 
Anders dan de gemineerde plantedelen zijn 
deze slechts gedurende een beperkte periode, 
meestal ongeveer een maand, in het veld aan¬ 
wezig. Daarom zullen voor identificatie buiten 
de vliegperiode rupsen of poppen moeten wor¬ 
den uitgekweekt. 

De vleugelspanwijdte is 7 à 9 mm. De voor- 
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Tabel 1. Argyresthia-soorten die in coniferen met blad- 
schubben leven. 

Soort waardplant 
Juniperus Thuja Chamaecyparis 

trifasciata X X X 

thuiella X X 

reticulata X 

arceuthina X 

abdominalis X 

dilectella X 

aurulentella X 

vleugels zijn bedekt met goudkleurige schub¬ 
ben en hebben drie witte banden alsmede twee 
apicale vlekjes. Deze vlekjes, die eveneens wit 
zijn, vormen tezamen bijna een vierde band 
(fig. 2). De naam ’trifasciata’ heeft betrekking 
op de drie witte banden, waaraan de soort 
gemakkelijk van andere Argyresthia-soorten is 
te onderscheiden. De achtervleugels zijn licht¬ 
bruin. 

Zoals uit tabel 2 blijkt, zijn de imagines van A. 

trifasciata zeer gemakkelijk te herkennen aan 
de drie doorlopende witte banden op de voor¬ 
vleugel. Het is daarom volstrekt onbegrijpelijk, 
dat Oehmig (1988) de soort voor A. thuiella 

heeft aangezien. Deze auteur bespreekt het op¬ 
treden van A. thuiella, die recent in Noord- 
west-Duitsland ernstige schade aan Juniperus 

chinensis Linnaeus zou hebben aangericht. 
Zelfs bij vluchtige waarneming valt het al op, 
dat de hierbij afgebeelde vlinder niet die van A. 

thuiella, maar van A. trifasciata is! Ook de 
door hem beschreven levenswijze en vliegtijd 
komen overeen met die van A. trifasciata en 
niet met die van A. thuiella. 

Levenswijze 

De levenscyclus van A. trifasciata is in fig. 3 
weergegeven. A. trifasciata overwintert als een 
3 à 4 mm grote rups. De rupsjes blijven gedu¬ 
rende de winter in de door hun gevreten mijnen 
in de bladschubben. In februari-maart verlaten 
zij de mijnen. De verpopping vindt plaats in 
een zijdeachtige cocon. De cocons worden 
veelal aan de aangetaste struik gesponnen op 
verborgen plaatsen, zoals in spleten en onder 

Fig. 1. Verspreiding van Argyresthia trifasciata in Neder¬ 
land. Dichte cirkels: waargenomen vlinders. Open cirkels: 
waargenomen aantasting. 

schorsschilfers. Aangezien de cocon bovendien 
bedekt is met stof en allerlei schilfertjes, is deze 
zeer moeilijk te ontdekken. De vlinders verschij¬ 
nen vanaf de eerste week van mei; de vlucht- 
periode duurt ongeveer een maand (fig. 4). 

De vlinder is in zithouding 4 à 5 mm groot. Het 
insekt zit met de kop omlaag en met het ach¬ 
terlijf schuin omhoog gericht, waarbij het ach¬ 
terste paar poten omhoog getrokken is. Over¬ 
dag houden de vlindertjes zich schuil in het 
donkere hart van de struiken. Zij zijn ’s nachts 
actief, maar worden slechts incidenteel op licht 
gevangen. 

Het vrouwtje legt na de bevruchting de eieren 
op de jongste scheuten. De eieren worden bij 
voorkeur tussen de basis van een bladschub en 
de bovenste rand van de naastgelegen schub 
gelegd. De eitjes, die vuilwit van kleur en 0,25 
X 0,35 mm groot zijn, komen, afhankelijk van 
de temperatuur, na 18-27 dagen uit. Het pas 
uitgekomen rupsje boort zich in een bladschub 
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Tabel 2. Veldkenmerken van A. thuiella en A. trifasciata. 

A. thuiella A. trifasciata 

waardplanten Thuja sp., Chamaecyparis sp. Juniperus sp., Thuja sp., Chamaecyparis sp. 
en Cupressocyparis leylandii 

mineerperiode eind juli-eind mei half juni-eind maart 
rups groen, bruinzwarte kop, anaalplaat 

donkerbruin, volgroeide rups 3 mm 
groen, kop en thorax zwart, anaalplaat zwart, 
poten groenbruin, volgroeide rups 5-6 mm 

vliegtijd eind juni-eind juli begin mei-begin juni 
vlinder voorvleugels zilvergrijs met 2 doorlopende 

en een halve bruine dwarsband 
voorvleugels goudkleurig met 3 doorlopende en 
een halve witte dwarsband 

en maakt daar een mijntje van enkele millime¬ 

ters lengte. Nadat de bladschub over een lengte 

van ongeveer een centimeter van binnenuit is 

uitgevreten wordt een volgende bladschub 

aangetast. De rups mineert bij het ouder wor¬ 

den vervolgens in de uiteinden van jonge twijg¬ 

jes. Het rupsje verhuist meermalen, zodat door 

één rups verscheidene twijgjes worden aange¬ 

tast. Deze worden bruin, verdrogen en vallen 

tenslotte gemakkelijk af. Dit leidt tot het kaal 

worden van de takken. 

Bij nauwkeurige waarneming met een loep 

kan men in de aangetaste twijgen kleine gaatjes 

aantreffen waaruit dikwijls boormeel en uit¬ 

werpselen naar buiten komen. Dit laatste duidt 

op de aanwezigheid van een vretend rupsje. Als 

men een aangetast twijgje doorbreekt komen 

zwarte uitwerpselen en boormeel vrij. De lar- 

vale ontwikkeling verloopt erg langzaam, 

waardoor de schade pas in de herfst goed zicht¬ 

baar wordt. Slechts door winterkoude wordt 

de vreetactiviteit van de rupsen onderbroken, 

maar deze komt daarna in de vroege lente weer 

op gang. 

Vliegtijd 

Teneinde de vliegtijd van A. trifasciata te kun¬ 

nen bepalen, werden verschillende vang- en 

waarnemingsmethoden beproefd. Nadat in 

1987 en 1988 waarnemingen met behulp van 

lokstoffen, vanglamp en zuigval op niets waren 

uitgelopen, werden in 1989 directe waarnemin¬ 

gen verricht. 

In Renkum (Gelderland) werden op een 

aantal avonden in mei gedurende vijf minuten 

alle vlindertjes geteld op een zwaar aangetaste, 

hoogopgaande struik van Juniperus virginiana 

’Skyrocket’. In Hoorn (Noord-Holland) wer¬ 

den in dezelfde periode dagelijks de aantallen 

trifasciata in klopmonsters van een lage J. me¬ 

dia ’Pfitzeriana’ geteld. Beide methoden lever¬ 

den bevredigende resultaten (fig. 4). 

In Renkum begon de vliegtijd op 5 mei en 

eindigde op 30 mei, met van 15-19 mei een 

duidelijke piek. In Hoorn verschenen de eerste 

vlinders op 8 mei en de laatste werden op 10 

juni van de struik geklopt. Tussen 16 en 21 mei 

werden de hoogste aantallen geteld (fig. 4). In 

Hoorn werden de dieren ongeveer 10 dagen 

langer waargenomen dan in Renkum. 

Waardplanten 

In 1987 en 1988 is in de genoemde haarden een 

inventarisatie gemaakt van de waardplanten 

van Argyresthia trifasciata. Dit gebeurde in 

tuincentra en boomkwekerijen, op begraaf¬ 

plaatsen en in particuliere tuinen. Daaruit 

bleek dat A. trifasciata op vele Juniperus-, 

Thuja-, en Chamaecyparis-soorten, op Juni- 

Fig. 2. Habitus Argyresthia trifasciata. 
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Fig. 3. Levenscyclus van Argy- 
resthia trifasciata. 

perus-cultivars en op de nog maar kort geleden 
geïntroduceerde Cupressocyparis leylandii 

(Jacks & Dali.) Dall. voorkwam. Op grond 
van de waarnemingen lijkt het vermoeden ge¬ 
rechtvaardigd, dat elke conifeer met schubvor- 
mige naalden kan worden aangetast. Het resul¬ 
terende waardplantenspectrum is te vinden in 
Van Frankenhuyzen & De Haas (1988). 

Schade en beschadigingsbeeld 

Eén van de belangrijkste kenmerken van door 
A. trifasciata aangetaste coniferen is het bruin 
worden van de naaldschubben. De verkleurin¬ 
gen zijn het eerst waarneembaar aan de toppen 
van twijgen. Daarna verkleuren hele takken, 
die uiteindelijk kaal worden. Wanneer de aan¬ 
tasting enkele jaren voorduurt, sterft de struik 
of boom volledig af. De beginaantasting wordt 
echter nauwelijks opgemerkt. 

Onder de Juniperus-cuhivars is J. virginiana 

’Skyrocket’ duidelijk de gevoeligste. Van deze 
zuilvormige struiken zijn de laatste jaren vele 
tientallen afgestorven en gerooid. 

Verspreiding 

A. trifasciata werd in 1871 door Staudinger uit 
het kanton Wallis in Zwitserland beschreven. 
Tot in deze eeuw was verder niets omtrent de 
verspreiding bekend. In 1962 werd voor het 
eerst, eveneens in Zwitserland, een ernstige 
aantasting aan Thuja vastgesteld (Baggiolini, 
1963). Later werd de soort ook in andere delen 
van Centraal-Europa en in Frankrijk waarge¬ 
nomen. De tweede auteur nam eind mei 1987 
op verscheidene plaatsen in het Duits-Luxem- 
burgse Natuurpark rond Waxweiler talrijke 
imagines op aangetaste Juniperus-struiken 
waar: in Kyllburg (in plantenbakken in het 
centrum van de stad), Bollendorf, Grosslittgen, 

Waxweiler en Reib (Moezeldal) in Duitsland 
en Beaufort in Luxemburg. In Noord west- 
Duitsland richt deze mineerder al sinds 1980 
grote schade aan (Oehmig, 1988). Emmet 
(1982) vermeldde de soort voor het eerst uit 
Groot-Brittannië, waar in 1982 één exemplaar 
op een lichtbron werd gevangen. Recent werd 
de soort door Gielis ook uit Spanje gemeld 
(Huisman et al, 1986). Het lijkt er dus op dat 
A. trifasciata tot halverwege deze eeuw een 
klein verspreidingsgebied in de Alpen had en 
daarna haar areaal in noordelijke, westelijke en 
zuidwestelijke richting heeft uitgebreid. 

In Nederland werd A. trifasciata voor het 
eerst in 1982 waargenomen: Kaijadoe ving op 
28 mei twee mannetjes in een lichtval te Oegst- 
geest (Huisman et al., 1986). In het kustgebied 
bleek het insekt op grond van de enorme 
schade aan Juniperus echter zeer talrijk voor te 
komen. Ook rond Eindhoven werd een haard 
met ernstig aangetaste Juniperus-struiken ont¬ 
dekt. Bij nader onderzoek bleek de soort zich 
over grote delen van het land te hebben ver¬ 
spreid (fig. 1). Aangezien vanuit boomkweke¬ 
rijen en tuincentra verspreiding plaatsvindt 
door middel van doorgaans licht aangetaste 
planten, zullen er zeker nog talrijke nieuwe 
vindplaatsen ontdekt worden. 
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Fig. 4. Cumulatieve aantallen 
van Argyresthia trifasciata in 
Renkum (A) en Hoorn (*). 

Cumulatief % waargenomen vlinders 
269 360 

Datum 
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Three new species of Corixidae from Colombia 
(Heteroptera) 
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NIESER, N. & D. N. PADILLA GIL, 1992. THREE NEW SPECIES OF CORIXIDAE FROM COLOMBIA 
(HETEROPTERA). - ENT BER., AMST. 52 (4): 38-46. 

Abstract: Neosigara aristera nov. spec., N. sterea nov. spec, and Orocorixa nov. gen. makrocheira nov. spec, from 

Cundinamarca province in Colombia are described and a key to males of the four species of the genus Neosigara is 

presented. 

N. Nieser, Hertog Eduardstr. 16, 4001 RG Tiel. 

D. N. Padilla Gil, Carrera 34 B N. 1A 77, Bogota, Colombia. 

Introduction 

Working on a survey of waterbugs in the Bo- 
gotâ region of Colombia, the junior author 
collected, apart from two species known to 
occur in the area, the new species of Corixidae 
described below. Two of the new species are to 
be placed in the genus Neosigara Lundblad. 
The third species cannot be satisfactorily 
placed in any known genus, so a new genus 
Orocorixa is proposed for it. 

Lundblad (1928) erected the genus Neosi¬ 

gara to accommodate his N columbiensis. 

Hungerford (1948) described another species, 
N murilloi also from Colombia, and consi¬ 
dered Sigara griffini (Kirkaldy) from Pem and 
Ecuador also to belong to this genus. Species 
of Neosigara are quite rare in collections, 
which in this case may reflect principally poor 
collecting in the areas where the species occur. 
The genus can be diagnosed as: rather small 
(5^-7 mm long), quite broad and compact 
moderately rastrate but shining Corixini. Prui- 
nose area on corial side of claval suture long. 
Interocular space broader than an eye. Lateral 
lobe of prothorax elongate, obliquely truncate 
with anterior distal angle distinct. Metaxiphus 
at least as long as broad, bluntly rounded at 

tip. Male pala with two rows of pegs of which 
the lower one, which consist of quite elongate 
pegs, is near the upper margin of the palm and 
distinctly interrupted about midway. The ori¬ 
ginal description by Lundblad (1928) states 
that in males a strigil is present and abdominal 
asymmetry is dextral. These characters, how¬ 
ever, do no hold for all species attributed to 
Neosigara at present. 

Specimens have been collected in the Cun¬ 
dinamarca province of Colombia. The locality 
Sumapaz refers to the Parque Nacional Natu¬ 
ral de Sumapaz, at an altitude of 3450-3750 m. 
This essentially is a pleistocene region, with an 
acid soil. Climate is characterized by high fluc¬ 
tuations in daily temperature and a unimodal 
seasonal precipitation with heavy rainfall in 
October and November. Temperatures fluctu¬ 
ate from a maximum of 19° C at an altitude 
of 1500 m to a minimum of 2° C at 4300 m. 
There are many small and shallow lakes (la¬ 
guna) in the area. The cold water is soft, acid 
and oligotrophic. The lakes are usually bor¬ 
dered by an abundant floating vegetation of 
Callitriche sp. and Ranunculus sp. The lakes 
lie in a ’’paramo’-vegetation, characterized by 

Figs. 1-3. Male paratype of Neosigara aristera nov. spec. 1, foreleg (scale 0.5 mm); 2, abdominal segments VI and VII 
in dorsal view (scale 1 mm); 3, right paramere (scale 0.25 mm). 
Figs. 4-5. Abdominal segments six and seven of male Neosigara, dorsal view. 4, N. columbiensis; 5, N. murilloi (scale 
1 mm). 
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Espeletia spp., Calamagrostis effusa Steud., 
Sphagnum spp., Puyagoudotiana Mez., Swal- 

lenochloa tesselata Mc Clure (Anonymus, 
1986). 

Measurements are given in mm and repres¬ 
ent the range or the (arithmetic) average of 5 
randomly chosen specimens. The width of 
head is measured across the eyes. 

Depositories 

ICN Instituto de Ciencias Natu¬ 
rales, Universidad Nacional, 
Bogotâ, Colombia. 

INDERENA Unidad Investigativa Federico 
Medem del INDERENA (In¬ 
stituto Nacional de los Recur- 
sos Naturales renovables y del 
Ambiente). 

JTPC J.T. Polhemus collections, En¬ 
glewood Co., U.S.A. 

NC Nieser collections, Tiel, The 
Netherlands. 

PC Padilla collections, Bogotâ, 
Colombia. 

RMNH National Museum of Natural 
History, Leiden, The Nether¬ 
lands. 

SNOW Snow Entomological Collec¬ 
tions, Kansas University, 
Lawrence, U.S.A. 

ZMA Institute of Taxonomic Zool¬ 
ogy, Amsterdam, The Nether¬ 
lands. 

ZMH Zoological Museum, Univer¬ 
sity of Helsinki, Finland. 

Neosigara columbiensis Lundblad 

(fig- 4) 

Neosigara columbiensis Lundblad, 1928: 222- 
228, figs. 5-8; Hungerford, 1948: 432-433, pi. 6 
fig. 34, pi. 69 fig. 2. 

Material examined. - COLOMBIA: Cundinamarca, la 
Florida, 12.V. 1990, leg N. Padilla, 1 S (NC), 1 S (PC). 

Neosigara murilloi Hungerford 

(fig- 5) 

Neosigara murilloi Hungerford, 1948: 433- 
434, pi. 69 fig. 1. 

Material examined. - COLOMBIA: Cundinamarca, La 
Calera, parque, 30.ix. 1989, leg N. Padilla, 2 $ 6 $ (NC), 

1 S 1 $ (PQ; Laguna de Suesca, lO.iii. 1990, legN. Padilla, 
2 S (NC), 2 S 2 $ (PC). 

Neosigara aristera nov. spec. 
(figs. 1-3) 

Material examined. COLOMBIA: Cundinamarca, Su- 
mapaz, Laguna Larga, 22.vii.1990, leg D. Padilla, holo- 
type allotype 9 ZM A, 19 $ 48 $ paratypes, all brachyp- 
terous; Sumapaz, Laguna Larga, Liv. 1990, leg D. Padilla, 
20 <3\ brach.; 2 $ 1 $ (NC), 1 S (PC), macropterous; 
Laguna Negra, 1 .iv. 1990, leg D. Padilla, 30 S 10 9 brach.; 
Sumapaz, Laguna Pâramo de Chisacâ, 28.x. 1989, leg D. 
Padilla 9 $ brach.; Sumapaz, Laguna Pâramo de Chisacâ, 
22.vii.1990, leg D. Padilla, 10 $ brach.; Cundinamarca, 
Parque Nacional Chinquaza, Laguna seca, 10.x. 1990; leg 
D. Padilla, 15 S brach. Paratypes have been divided be¬ 
tween NC, INDERENA, ICN and PC, while small series 
have been presented to remaining institutions mentioned 
in introduction. 

Description 

Length: brachypterous $ 4.5-4.8, 2 4.8-5.0; 
macropterous $ 5.3-5.4, 2 6.0. Width of head: 
brachypterous $ 1.55-1.60, 2 L65-L75; ma¬ 
cropterous $ 1.78-1.85, 2 1-98. 

Colour. Variable, dark brown (macropte¬ 
rous) to light brown (brachypterous). Prono- 
tum with about eight thin tranverse dark 
bands, of which the posterior ones may be 
fragmented. Hemielytra with dark transverse 
bands, somewhat narrower than alternating 
lighter bands, quite regular at base of clavus, 
vermiculate in remainder. In macropterous 
specimens this pattern is indistinct due to 
general dark colour. Border of membrane and 
corium with a pale transverse band. Head and 
legs pale, abdomen light in brachypterous, 
dark in macropterous specimens, abdominal 
venter in brachypterous males darker than in 
females. 

Figs. 6-8. Male paratype of Neosigara sterea nov. spec. 6, foreleg (scale 0.5 mm); 7, abdominal segments VI and VII 
in dorsal view (scale 1 mm); 8, right paramere (scale 0.25 mm). 
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Structural characters. Head three times as 
wide as its median length. Synthlipsis subequal 
to wider than the posterior width of an eye and 
about two thirds the width of head. Anterior 
interocular width about half the width of head. 
Vertex evenly rounded. Male fovea small and 
shallow, reaching lower part of eyes, with 
sparse pubescence. Pronotum about 1.5 times 
as wide as long, laterally truncate in macro- 
pterous and broadly rounded in brachypterous 
specimens. Median carina absent, caudal apex 
obtusely rounded. Pronotum, clavus and base 
of corium rugulose, remainder of hemielytra 
smooth. Pruinose area along claval suture sub¬ 
equal in length to postnodal pruinose area. 
Lateral lobe of pronotum truncate. Anterior 
angle more distinct than posterior angle. Me- 
taxiphus about as long as broad, apex obtuse. 
Femur of fore leg of male (fig. 1), with a basal 
patch of hairs and a row of small spines from 
hair patch to apicodorsal angle. Tibia without 
dorsal carina. Pala evenly curved with 12-14 
long setae dorsally, lower palmar row with 
about 25 bristles. Upper peg row of male pala 
slightly dorsally of middle width about 20 pegs. 
Lower peg row with about 16 pegs, situated at 
upper edge of palm with interruption in mid¬ 
dle. Distal margin of ventroproximal pubes¬ 
cent area of hind femur reaching halfway, 
smoothly curved, glabrous portion with 15-25 
spinules. Relative length of leg segments: mid¬ 
dle leg femur : tibia : tarsus : claw = 1 : 0.49 : 
0.37 : 0.40; hind leg femur : tibia : tars 1 : tars 
2= 1: 0.96 : 1.14 : 0.57. Asymmetry of male 
abdomen sinistral, median lobe of seventh ab¬ 
dominal tergite with a broad caudal flap (fig. 
2). Strigil small with 3 combs, placed at the end 
of a short stalk pointing to the left. Right 
paramere as in fig. 3. 

Etymology: aristeros (Gr: left, at left side) 
refers to the sinistral symmetry of the male 
abdomen. 

Comparative notes 

Very similar to N. murilloi, apart from having 

sinistral asymmetry. Males of N. murilloi differ 
in having the strigil attached to a longer flap¬ 
like extension of the 6th tergite, the median 
lobe of the 7th tergite more bilobate and its 
apical tuft of hairs much less obvious (fig. 5). 
N. murilloi in both sexes only has a few spi¬ 
nules on the ventral glabrous portion of the 
hind femur. N. columbiensis which is also dex- 
tral has the median lobe of the 7th male tergite 
more rounded (fig. 4). N. griffmi which is 
usually sinistral, lacks a strigil and has a 
broader apical part of the right paramere. 

Neosigara sterea nov. spec. 
(figs. 6-8) 

Material examined. - COLOMBIA: Cundinamarca, 
Parque Nacional Natural Sumapaz, Laguna del Pâramo 
de Chisacâ, ll.xi.1990, leg D.N. Padilla, holotype S, al¬ 
lotype 9 ZMA, 9 S 8 $ paratypes, all macropterous. 
Paratypes have been divided between NC, INDERENA, 
ICN and PC. 

Description 

Length $ 6.1-6.4, 2 6.5-6.9; width of head $ 

2.0-2.2, 2 13-2.4. 
Colour. Variable, dark brown to light 

brown. Pronotum with ten to twelve thin tran- 
verse dark bands, somewhat irregular and an¬ 
astomosing. Hemielytra with dark transverse 
bands, distinctly narrower than alternating 
lighter bands, quite regular at base of clavus, 
vermiculate in remainder. Centre of mem¬ 
brane often with a dark spot. Border of mem¬ 
brane and corium with a pale transverse band. 
Head (except dark eyes) and legs pale, abdo¬ 
men dark brown to blackish. 

Structural characters. Head three times as 
wide as its median length, synthlipsis distinctly 
(1.1-1.3) wider than the posterior width of an 
eye and about two fifths the width of head. 
Anterior interocular width only slightly (1.1) 
wider than synthlipsis. Vertex in dorsal view 
evenly rounded. Male fovea small and shallow, 
with sparse pubescence, reaching lower part of 
eyes. Pronotum 1.6-1.8 times as wide as long, 

Figs. 9-11. Male paratype of Orocorixa makrocheira nov. spec. 9, foreleg, (scale 1 mm); 10, abdominal segments VI 
and VII in dorsal view (scale 1 mm); 11, right paramere (scale 0.5 mm). 
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Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten R.U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht april 1992 

LANDELIJKE VERGADEKAGENDA 

Lentevergadering: 
Zomervergadering: 
Herfstvergadering : 

25 april 1992, Jaarbeurs te Utrecht 
12“ 14 juni 1992, te Ansen gem. Ruinen 
14 november 1992 

UITNODIGING VOOR DE 37e LENTEVERGADERING 

25 april 1992 
in het Beatrixgebouw van de Kon. Jaarbeurs (achter het Centraal Station NS) 

Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht 

De 37e Lentevergadering wordt gehouden op zaterdag 25 april 1992 in de Kon. Jaarbeurs te 
Utrecht. 

programma 

10.30 uur Opening 
10.35 uur Algemene Vergadering 

a. Verslag van de secretaris over de toestand van de Vereniging 
b. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester 

2. Verslag van de Kascommissie 
3. Décharge oude en benoeming nieuwe Kascommissie 

c. Verslag van de bibliothecaris 
d. Verslagen van de commissies 
e. Bestuursverkiezing. Conform de aankondiging in de vorige afleveringen van het 

Verenigingsnieuws moet er voorzien worden in de vacature van A.P.J.A. 
Teunissen, die als tweede penningmeester niet herkiesbaar is. Het Bestuur stelt 
als candidaten voor de vacature A.P.J.A. Teunisen de volgende personen voor: 
1. P. Koomen, 2. J.W. van Zuylen. Er zijn bij het ter perse gaan van dit bericht 
geen namen van andere candidaten binnengekomen. 

f. Verkiezing Prof. V. Labeyrie tot erelid van de NEV (zie voorstel Lentevergadering 
1991, verslag in Verenigingsnieuws september 1991 en tevens 
Verenigingsnieuws maart 1992) 

g. Natuurbescherming en Faunistiek 

xxxiii 
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• 12.30 uur Lunchpauze 

• 14.00 uur: aanvang wetenschappelijke Vergadering ("Lentevergadering") 

• 14.05 uur: A. van Huis, Biological control of bruchids in stored pulses by using egg 
parasitoids of the genus Uscana. 

• 15.00 uur: Prof. V. Labeyrie, The influence of biolgical concepts on experimental 
entomology. 

• 15.45 uur: uitreiking erelidmaatschap aan Prof. Labeyrie door de Voorzitter van de NEV 

• 16.00 uur: L.M. Schoonhoven, iudicium ivm. uitreiking erelidmaatschap 

• 16.30 uur: receptie 

NOTULEN VAN DE 124E WINTERVERGADERING. 
GEHOUDEN OP 8 FEBRUARI 1992 IN HET BEATRIX- GEBOUW VAN DE 

KONINKLLTKE JAARBEURS TE UTRECHT 

De volgende personen bezochten de wintervergadering 92/02/08: 
Aartsen, B. van; Achterberg, C. van; Aukema, B.; Beuk, P.; Bieman, K. den; Bijl, H.A.; 
Blommers, L.; Boer, L. de; Boer, R. de; Guppen, J.G.M.; Duffels, J.P.; Edzes, H.T.; 
Elfferich, N.W.; Fliervoet, L.H.; Fossen, J.W.A.; Gerris, V.; Gielis, C.; Gijswijt, M.J.; 
Goot, V.S.v.d.; Heijerman, Th.; Hensen, R.; Hielkema, M.A.; Huijbregts, H.; Huisman, 
K. J.; Jansen, M.; Jong, B.de; Koster, A.; Krikken, J.; Langohr, G.; Lefeber, V.; Linden, 
J. van der; Lucas, J.A.W.; Mol, A.; Nieuwenhuysen, H.; Peeters, T.; Reichwein, J.P.; 
Romeijn, G.; Rond, J. de; Rond, J.G. de; Sande, C. v.d.; Shivashankar, T.; Sijstermans, 
L. ; Simon Thomas, R.T.; Sommeijer, M.J.; Stigter, H.; Stroo, A.; Stuivenberg, F.; 
Teunissen, A.P.J.A.; Thomas, P.; Tiemersma, S.; Ulenberg, S.; Veen, M. van; Vegter, K.; 
Vierbergen, G.; Vlug, H.; Vondel, B.J. van ; Wiering, H.; Wijs, H.C. de; Zeegers, Th.; 
Zuijlen, J.W. van; Zwakhals, C.J. 
De voorzitter opent de bijeenkomst om 11.10 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Hij 
verwelkomt ihb. de gast T. Shivashankar, coleopteroloog uit India. 

Na de opening volgen een aantal entomologische mededelingen en enkele berichten uit de 
secties: 
1. B. van Aartsen wordt uitgenodigd om de spits af te bijten. Hij presenteert zijn nieuwe 
gegevens onder de titel 'Diversen'. Zijn verblijf van een maand in Zuid Limburg heeft weer zeer 
interessante resultaten opgeleverd. Voor verschillende groepen Diptera en Lepidoptera zijn er 
nieuwe meldingen voor de Nederlandse fauna. Zoals gebruikelijk weet hij de aanwezigen te 
boeien met lyrische beschrijvingen van bizondere 'donkere uilen' en 'mannetjes vliegen in 
diverse uitvoeringen'. 
2. V. Lefeber vermeldt de "vangst" van enkele nieuwe gegevens voor de Nederlandse en 
Belgische Aculeaten fauna’s. Hierbij is belangrijk materiaal verzameld door H. van 
Nieuwenhuijsen en J. Smit en ander materiaal gedetermineerd door wijlen ons lid Herman 
Teunissen. 
3. H. Edzes bespreekt en demonstreert een nieuw type exhauster. Dit is een elec tri sehe 
exhauster door hem gemaakt van een in de handel verkrijgbare 'mini super cleaner'. Ideaal voor 
opzuigen van kleine insecten en voor verzamelen van insecten uit substraten waar men liever 
niet direct over inhaleert. 
4. De gast T. Shivashankar, coleopteroloog uit India, demonstreert een compleet overzicht van 
genera van Cincellidae. Na zijn korte explicatie bij deze presentatie nodigt hij de NEV leden met 
belangstelling voor insecten uit India hartelijk uit om contact met hem op tenemen. 

XXX iv 
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5. C. van Achterberg rapporteert over zijn recente reis naar Ball. Hij geeft uitleg bij de 
specifieke vangstmogelijkheden en aanverwante problemen in het tropisch regenwoud en 
andere tropische systemen. Hij vertoont dia’s van primaire vegetatie en meer urbane gebieden 
en tevens van enkele insecten, vooral Aculeata en Hesperiden, op Bali. 
6. V.S. van der Goot demonstreert, nav. een vangst van Langeveld, enkele zeer grote 
Syrphidae. De gedemonstreerde vliegen behoren tot de genera Milesia, Sericomyia en 
Temnostoma. 
7. Th. Zeegers demonstreert een aantal sluipvliegen uit ’ De Brand'. Hij houdt, adhv. materiaal 
van de genera Siphona, Actia, Peribaea, Ceranthia en Ceromyia, een interessant en zeer 
duidelijk verhaal over de indeling van de Siphonini, Tachinidae. 
8. Na de middagpauze houdt Th. Peeters een zeer informatief verhaal over de activiteiten van de 
sectie Werkgroep Nederlandse Aculeata. Het eerste deel van zijn lezing, over de oprichting van 
de sectie, is opgedragen aan Klaas Vegter, het tweede deel, over de werkzaamheden ihb. de 
faunistische activiteiten, aan Virgilius Lefeber. Doelen van de sectie: onderling contact 
bevorderen, gezamelijke activiteiten van de leden, en het opstellen van een verspreidingsatlas 
van de Nl-aculeaten. 
9. H. Huijbregts rapporteert over de zeer bloeiende sectie Everts. Deze sectie, nu met 85 leden, 
heeft een hoge organisatiegraad, met diverse projecten (TO-keverproj.WIM proj.') en een 
frequent vergader- en excursieschema. Het voorstel van Huijbregts om nav. de ervaring van 
Everts met dergelijke projecten, binnen de NEV een project op te zetten met een bredere 
entomologische opdracht (b.v. 'houtbewonende spp.'), vindt meteen een positief gehoor. 
10. R.T. Simon Thomas legt een itneressant entomologisch probleem voor aan de vergadering: 
hoe kunnen de horzellarven in de huid van een geschoten ree worden uitgekweekt? 
11. K.J. Huisman rapporteert over Lepidoptera waarnemingen, zowel macros als micros, en 
over de stand van zaken bij de sectie Snellen, waar hij overigens sinds kort geen bestuurslid 
meer is. Enkele interessante gevallen van uitsplitsing van spp. (b.v. M. janthina en M. janthe) 
en verspreidingsgegevens (o.a. van een zgn. noctuide "rivier-volger’). De sectie Snellen wordt 
genoemd nav. de rapportage over de micros (oa. uitsplitsen van tortricide spp. adhv. kweken 
uit diverse waarplanten). Snellen heeft onlangs met veel succes intern enkele 'minisymposia 
gehoduen, die geheel werden georganiseerd door gespecialiseerde leden. 
12. J. v.d. Linden geeft uitleg bij de plannen voor de oprichting van een nieuwe NEV-sectie die 
zich Vliegenwerkgroep wil noemen. Medeoprichters zijn Mark van Veen, Theo Zeegers en Aat 
Barendrecht. 
13. B. Aukema, bespreekt enkele vangsten van wantsen die bizonder zijn door hun 
zeldzaamheid of door hun specifieke verspreidingsgebied. Hij laat een kistje met bizonder mooi 
geprepareerd materiaal van enkele bizondere Coreidae, Lygaeidae en Miridae rondgaan 
14. L. Sijs ter mans rapporteert over de onlangs gehouden dag voor Entomofaunistische 
Databases. Sijstermans werkt aan een programma dat ook beschikbaar gesteld zal worden aan 
belangstellenden. De voorzitter wijst er op dat er veel gaande is op dit gebied en dat het 
belangrijk is dat de C1N/NEV de initiatieven coördineert. 
Als de voorzitter om 15.40 uur de bijeenkomst sluit kan men weer terugzien op een zeer 
geslaagde Wintervergadering. 

Naschrift van de secretaris bij de afgelopen Wintervergadering. 
In de visie van het Bestuur is de Wintervergadering een van de belangrijkste landelijke 
activiteiten van de NEV. Deze traditionele "kistjesdag" moet vooral dienen voor de ontmoeting 
van de leden uit heel het land! Op de laatste Wintervergadering was het verheugend om te zien 
hoe de activiteiten van de diverse afdelingen en vooral ook van de gespecialiseerde secties 
harmonisch passen binnen het geheel van NEV-activiteiten. Door de grote opkomst en de 
interessante mededelingen bleek duidelijk dat de vele activiteiten van de, ondertussen talrijke, 
secties niet concurreren met de waarde vol Ie "kistjes dag". Hoewel veel leden hun entomologie 
tamelijk individualistisch bedrijven, bieden de secties en de afdelingen voor veel leden een basis 
voor het entomologisch werk dat er binnen de Vereniging gedaan kan worden. De "kistjesdag" 
is de centrale ontmoetingsplaats voor iedereen. Het is belangrijk dat we op de "kistjesdag" iets 
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kunnen horen over de activiteiten van de secties etc., echter de gewone entomologische 
mededelingen zullen het hoofddeel van het programma moeten blijven vormen. 
Het Bestuur onderkent dat dit mogelijk kan blijven door de actieve deelname van veel leden die 
binnen de Vereniging werken aan interessante entomologische projecten. Daarnaast is de rol 
van die leden belangrijk die verantwoordelijkheid willen dragen voor de coördinatie van allerlei 
deel-activiteiten die in deze sfeer binnen de NEV worden uitgevoerd. 
Om deze reden vindt het Bestuur de voorgenomen oprichting van een V1 iegen werkgroep door 
een aantal enthousisaste leden dan ook een bizonder verheugend feit. Wij willen deze 
Dipterologen dan ook heel veel succes toewensen! 

CORRECTIE MBT. DE AANKONDIGING VAN DE 
147E ZOMERBIJEENKOMST TE ANSEN 

Zoals reeds vermeld is in het Verenigingsnieuws van februari 1992 zal de Zomerbijeenkomst dit 
jaar van 12 -14 juni plaatsvinden te Ansen (Drenthe). Helaas was een deel van de tekst 
enigszins verminkt overgekomen en daardoor was het kostenoverzicht onvolledig. 
Hieronder volgt de correctie : 
Voor het verblijf in d'Olde Kamp bedragen de kosten inclusief alle maaltijden : 
van vrijdagmiddag t/m zondag na de lunch f 85,- 
van zaterdag t/m zondag na de lunch f 55,- 
Wanneer men alleen de avondmaaltijden gebruikt in d'Olde Kamp en elders overnacht, dan 
worden de bedragen: 
van vrijdag t/m zondag f 48,- 
van zaterdag t/m zondag f 35,- 
De lunch bestaat uit een lunchpakket dat men bij het ontbijt kan klaar maken. 
Voor verdere details wordt verwezen naar het bericht van februari. 
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de zomerbijeenkomst door overmaken van het 
benodigde bedrag op giro nr 1633863 t.n.v. C.J. Zwakhals, Onderweg 19, 4241 XD Arkel. 
Aanmelding gaarne voor 31 mei. 

OVERLIJDENSBERICHTEN VAN J.C. VAN HILLE EN H.C. BOLK 

Ons lid H.C. Bolk, te Leiderdorp en specialist in Lepidoptera, is overleden op 31 januari 
1992. 
Uit Zuid-Afrika bereikte ons het bericht dat door een ongeluk is overleden ons lid Dr. 
J.C. van Hille, Rhodes University College, Grahamstown, R.S.A. De Heer van Hille 
was een specialist in Coleoptera. 
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laterally broadly rounded, median carina ab¬ 
sent, caudal apex obtusely rounded. Prono- 
tum, clavus and base of corium rugulose, re¬ 
mainder of hemielytra smooth. Pruinose area 
along claval suture subequal to longer than 
postnodal pruinose area. Lateral lobe of pro- 
notum truncate with anterior angle more dis¬ 
tinct than posterior angle. Metaxiphus about 
as long as broad, apex obtuse. Femur of fore 
leg with a basal patch of hairs and an irregular 
row of small spines from hair patch to apico- 
dorsal angle; tibia without dorsal carina. Pala 
evenly curved with 12-14 long setae dorsally, 
lower palmar row with about 25 bristles. 
Upper peg row of pala of male (fig. 6), slightly 
dorsally of middle with about 18 pegs. Lower 
peg row at upper edge of palm interrupted in 
middle with about 11 + 7 pegs (which in basal 
part look like modified palmar bristles). Distal 
margin of ventroproximal pubescent area of 
hind femur reaching halfway, smoothly 
curved, glabrous portion with about 14-17 
spinules. Relative length of leg segments: mid¬ 
dle leg femur : tibia : tarsus : claw =1 : 0.50 : 
0.35 : 0.41; hind leg femur : tibia : tars 1 : tars 
2= 1: 0.96 : 1.22 : 0.55. Asymmetry of male 
abdomen dextral, median lobe of seventh ab¬ 
dominal tergite with a sinuate caudal margin 
(fig. 7). Strigil small with combs, placed at 
the end of short stalk pointing to the right. 
Right paramere as in fig. 8. 

Etymology: stereos (Gr: solid, strong) refers 
to the rather large size and the robust habitus 
compared to other species in the genus. 

Comparative notes 

N. sterea is larger than the other species in the 
genus. Similar to N. murilloi, males having a 
less distinct point on the left side of the median 
lobe of seventh abdominal tergite (fig. 5) and 
a shallower frontal fovea. 

Key to males of Neosigara Lundblad 

1. Asymmetry of abdomen sinistral or, if 
dextral, strigil strongly reduced or ab¬ 
sent .2 
Asymmetry dextral, strigil well deve¬ 

loped .. 3 
2. Strigil absent, right paramere with broad 

apical part.N. griffmi 
Strigil well developed, right paramere with 
narrow apical part... 
... N. aristera nov. spec. 

3. Frontal fovea rather deep and broad, 
reaching midway between eyes, and with 
dense pilosity. Median lobe of seventh ab¬ 
dominal segment with an incision to the 
right, left part broad and evenly rounded 
caudally..... N. columbiensis 
Frontal fovea shallow, reaching to base of 
eyes only, with rather sparse pilosity. Me¬ 
dian lobe of seventh abdominal segment 
without sharp incision and a sinuate cau¬ 
dal margin.4 

4. Larger species, length 6.1-6.9 mm. Ventral 
glabrous portion of hind femur with ap¬ 
proximately 17 spinules.. 
. N. sterea nov. spec. 
Smaller species, length 5.9-6.3 mm. Ven¬ 
tral glabrous portion of hind femur with 
approximately 5 spinules.... N. murilloi 

Orocorixa genus nov. 

Medium sized Corixinae, length 7-8 mm, 
width of head 2.2-2.6 mm. 

Eyes not protuberant. Frons hairy in both 
sexes, not depressed in females. Vertex 
rounded. Interocular space broader than pos¬ 
terior width of an eye. Intraocular portion on 
genae well developed anteriorly, inner poste¬ 
rior angle of eye rounded. 

Pronotum without carina, shiny, lightly ru¬ 
gose, with about 12 transverse yellowish 
bands. Pronotal lobe elongate, only slightly 
convergent and trunctate distally. Scentgland 
opening subapically on mesoepimeral projec¬ 
tion which is narrower than the pronotal lobe. 
Metasternal xiphus obtuse, its median length 
subequal to or longer than basal width. 

Yellow pattern of hemielytra vermiculate 
and strongly interrupted, its extension sub¬ 
equal to dark parts. Clavus slightly rugose, 
remainder of hemielytron smooth, with few, 
scattered, long white hairs. Pruinose area on 
claval suture short, about one quarter the 
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length of suture. Lateral edge of clavus in dor¬ 
sal view slightly covering basal part of sutural 
pruinose area. Lateral margin of embolium 
shallowly concave halfway between base and 
nodal furrow. Pruinose area of embolium cau- 
dally of nodal furrow well developed, about 
one third as long as anterior part. Membrane 
delimited by a depression and a yellowish 
transverse band. Actual membranal suture in¬ 
distinct. 

Pala in both sexes twice as long as fore tibia. 
Ventral surface of hind femur pubescent for its 
basal two fifth. Tarsi not distinctly infuscate 
apically. 

Fore tibia of male with a small dorsoapical 
extension which is somewhat fleshy ventrally. 
Pala of usual shape with a central peg row of 
rather long pegs in the apical half (fig. 9) and 
a small lower peg row. Strigil rather small, 
asymmetry dextral. 

Generotype. - Orocorixa makrocheira nov. 
spec. 

Etymology: Orocorixa is a combination of 
“oros” (Gr: mountain over 1000 m high) and 
“Corixa” and refers to the mountainous type 
locality of its generotype. 

Comparative notes 

At first sight similar to a small species of the 
Old World genus Corixa but these are rela¬ 
tively broader and differ in many details e.g. 
different pattern of small spines on hind femur, 
large strigil, different shape of male pala and 
parameres. Within the American fauna Oro¬ 

corixa seems to be most closely related to Co- 

risella Lund blad and with the key of Hunger- 
ford (1948) it runs to this genus. Corisella 

differs in having the apical part of the pruinose 
area of the embolar groove relatively long, 
about half or more of the length of the basal 
part. The gena at the level of the hypocular 
suture is broader in Orocorixa. The male pala 
in Corisella is triangular, about as long as the 
anterior tibia. 

Orocorixa makrocheira nov. spec. 
(figs. 9-11) 

Material examined. - COLOMBIA: Cundinamarca, Su- 

mapaz, Laguna Pâramo de Chisacâ, lLxi.1990, holotype 
allotype $ ZMA, 14 S 6 $ normal morph, 10 $ 18 $ 

flightless morph paratypes; Buitrago, Chingaza, 16.x. 1990, 
17 <5 8 $, flightless morph, paratypes; all macropterous. 
Paratypes have been divided between NC, INDERENA, 
ICN and PC, while small series have been presented to 
remaining institutions mentioned in the introduction. 

Length $ 6.8-7.2, Ç 7.8-8.0; width of head $ 

2.2-2.3, 9 2.4-2.6. 
Colour. Dark brown, mesonotum black in 

normal, medium brown in flightless morph. 
Pronotum with about 12 transverse bands, of 
which the anterior five to six are irregular and 
fragmented. Hemielytral pattern of about 
equally broad light and dark markings vermi- 
culate to reticulate. Head, except for dark eyes, 
and legs pale, abdominal venter medium to 
dark brown. 

Structural characters. Head three times as 
wide as its median length, synthlipsis slightly 
( 1.1 -1.2) broader than the posterior width of an 
eye and about two fifth the width of head. 
Anterior interocular width slightly over two 
fifth (0.41-0.45) the width of head. Vertex in 
dorsal view obtusely truncate, slightly protru¬ 
ding. Male fovea broadly rounded and shal¬ 
low, reaching halfway the eyes. Indirect flight 
muscles developed (normal morph) or undeve¬ 
loped (flightless morph). Pronotum slightly 
narrower (0.95 in normal, 0.90 in flightless 
morph) than head. Median length of prono¬ 
tum 1.5 times or slightly less than the median 
length of head. Width of pronotum slightly 
over 1.5 times its median length. Hemielytra 
except for clavus, smooth. Pruinose area along 
claval suture and postnodal pruinose area of 
embolium of subequal length. Median length 
of metaxiphus subequal to basal width, apex 
obtuse. Fore femur with a basal patch of hairs 
and a few small central spines. Fore tibia with 
three long hairs. Pala dorsally evenly curved 
with 10-11 long setae. Upper palmar row of 
bristles interrupted in the middle, lower palmar 
row with 15-16 bristles. Upper peg row of male 
pala (fig. 9) consisting of 15-16 pegs. Lower 
row with 5 pegs at base of upper palmar edge. 
Margin of ventroproximal pubescent area of 
hind femur reaching one third from base, cau- 
dally projecting halfway along caudal margin, 
length of suture. Lateral edge of clavus in dor- 
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sal view slightly covering basal part of sutural 
pruinose area. Lateral margin of embolium 
shallowly concave halfway between base and 
leg femur : tibia : tarsus : claw = 1 : 0.5 : 0.4 : 
0.4; hind leg femur : tibia : tars 1 : tars 2=1: 
0.9 : 1.25 : 0.55. Asymmetry of male abdomen 
dextral. Median lobe of seventh abdominal 
tergite with rather regular hind margin (fig. 10). 
Strigil small with 4 combs, placed at the end of 
a short stalk pointing to the right. Right par- 
amere as in fig. 11. 

Etymology: makrocheira (Gr: “with large 
hand”) refers to the large pala in this species. 
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The host-plants and larval cases of Coleophora therinella 
and C. peribenanderi (Lepidoptera: Coleophoridae) 

H. W. van der Wolf 

WOLF, H. W. VAN DER, 1992. THE HOST-PLANTS AND LARVAL CASES OF COLEOPHORA THERI¬ 
NELLA AND C. PERIBENANDERI (LEPIDOPTERA: COLEOPHORIDAE). - ENT. BER., AM ST 52 (4): 47- 

49. 

Abstract: It is shown that the larvae of Coleophora therinella live on the seeds of Polygonum convolvulus and those 

of Coleophora peribenanderi on the leaves of Cirsium sp. and Carduus sp. The larval cases of C. therinella and C 

peribenanderi are described and depicted. 

Andriesplein 2, 5671 VS Nuenen. 

Introduction 

Ever since its description in 1848 by Teng- 
ström, Coleophora therinella has been asso¬ 
ciated with thistles. In 1942 Toll described a 
new species, C. benanderi, which, in spite of its 
resemblance to C. therinella, has completely 
different genitalia (Toll, 1942). The name of the 
new species, however, was preoccupied and 
was replaced by C. peribenanderi (Toll, 1943). 
Since then, both species have been associated 
with thistles (Toll, 1953; Patzak, 1974). 

Illustrations of the genitalia of C. therinella 

and C. peribenanderi are given in Toll (1942, 
1953) and Patzak (1974). 

Observations and discussion 

In August 1984 I received a number of Coleo¬ 

phora cases feeding on the seeds of Black Bind¬ 
weed (Polygonum convolvulus L.). They were 
collected during a botanical survey by J. van de 
Sande in Sirjansland, province of Zeeland, The 
Netherlands. The plants grew at a roadside 
near the entrance to arable land. After hiber¬ 
nation in sleeves in my garden the cases were 
taken inside the house in April 1985. Between 
the 14th of June and the 12th of July eight 
adults, males and females, emerged. 
Examination of both male and female genita¬ 
lia revealed that they belonged to C. therinella. 

Since then I have checked the genitalia of 
many specimens identified as C. therinella or 

C. peribenanderi in Dutch collections with the 
following results: 
a. Many specimens were misidentified. 
b. All specimens bred from either Carduus or 

Cirsium turned out to belong to C. peribe¬ 

nanderi. 

c. No bred specimens of C. therinella were 
present. 
Both Mr J. M. Chalmers-Hunt, Great Bri¬ 

tain and Mr O. Karsholt, Zoological Museum, 
Copenhagen, who checked their own collec¬ 
tions, got the same results. 

Although the adults of the two species show a 
close resemblance, their cases differ consider¬ 
ably. The case of C. therinella (fig. 1) is about 
7 mm long, cylindrical; dark red-brown with 
granulated surface and finely wrinkled ven- 
trally. Oral opening parallel to the axis of the 
case. Anal opening trivalved. 

The case of C. peribenanderi (fig. 2) is about 
13 mm long and slenderly cylindrical; grey with 
longitudinal dark brown and creamy white 
stripes and smooth surface. Oral opening 
forming an angle of about 45° with the axis. 
Anal opening trivalved. 

C. therinella is known from most European 
countries including the Russian Federation, 
from Asia Minor and Japan. The distribution 
in The Netherlands is given in fig. 3. 
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Figs. 1-2. Larval cases of Co- 
2 leophora. 1, therinella; 2,peribe- 

nanderi. 

C. peribenanderi is known from North, 
Central and Western Europe, Greece, Italy and 
France. The distribution in The Netherlands is 
given in fig. 4. 

It is obvious that C. therinella has been incor¬ 
rectly associated with thistles. The larvae of the 
species feed on the seeds of Polygonum con¬ 

volvulus. The species is closely related to C 
pratella Zeller, which is reported to feed on the 
seeds of Polygonum dumetorum L. and 

bistortata L. (Baldizzone, 1980). C. peribenan¬ 

deri belongs to a group of closely related spe¬ 
cies all feeding on the leaves of Asteraceae 
(Toll, 1953). 
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Fig. 3. Distribution of Coleophora therinella in The 
Netherlands. 
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Dorytomus solids, nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Coleoptera: Curculionidae) 

B. van Aartsen & Th. Heijerman 

AARTSEN, B. VAN & TH. HEIJERMAN, 1992. DORYTOMUS SALICIS, NEW TO THE DUTCH FAUNA 
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). ENT BER, AMST. 52 (4): 50-51. 

Abstract: Dorytomus salicis is recorded for The Netherlands for the first time. A large number of specimens was collected 

from willows using a beating tray, at Otterlo, in the province of Gelderland. 

B. van Aartsen, Travertin 34, 8084 EH’t Harde. 

Th. Heijerman, Tarthorst 597, 6708 HV Wageningen. 

Het genus Dorytomus Germar omvat 85 soor¬ 
ten, waarvan er 24 in Midden-Europa voorko¬ 
men. In de lijst van Brakman (1966) worden 14 
soorten genoemd als zijnde inlands. In de aan¬ 
vullingen van Huybregts & Krikken (1985, 
1988) worden geen soorten hieraan toege¬ 
voegd. Aan deze lijst kan nu een soort worden 
toegevoegd, te weten D. salicis Walton. 

Door de eerste auteur werden voor het eerst 
op 26.iv.1983 te Otterlo (Gelderland) drie 
exemplaren van D. salicis (determinatie door 
de heer Chr. J. M. Berger) geklopt van kruip¬ 
wilg (Salix repens L.). Elk jaar daarna werd de 
soort op dezelfde plek weer waargenomen, zo¬ 
wel in het voorjaar als in het najaar. Op diverse 
data werden een aantal exemplaren verzameld, 
namelijk op 11 .iv. 1984 (3 exemplaren), 
27.iv. 1984 (14 exemplaren), 19.iv.1985 (21 
exemplaren), 2.ix.l987 (3 exemplaren) en op 
lO.iv. 1991 (12 exemplaren). Deze exemplaren 
bevinden zich inmiddels in de collecties van 
verschillende coleopterologen in Nederland. 
De wilgen stonden langs een weg waarlangs 
onlangs een fietspad is aangelegd, waarbij een 
groot aantal kruipwilgen zijn verwijderd. Ove¬ 
rigens heeft de eerste auteur sinds de waarne¬ 
mingen in 1983 ook op vele andere vergelijk¬ 
bare plekken op de Veluwe op kruipwilg 
gezocht naar D. salicis, maar de soort werd 
elders niet aangetroffen. 

Brakman (1966) deelt het genus Dorytomus 

op in een viertal subgenera, in navolging van 
Zumpt (1932, geciteerd in Dieckmann, 1986). 

Dorytomus salicis behoort tot het subgenus 
Paradorytomus Zumpt. Lohse (1983) onder¬ 
scheidt drie subgenera binnen het genus 
Dorytomus, en D. salicis behoort nu tot het 
subgenus Euolamus Reiter. Dieckmann (1986) 
stelt tenslotte voor om in afwachting van een 
revisie, gebaseerd op een fylogenetische ana¬ 
lyse van het genus, O’Brien (1970, geciteerd 
door Dieckmann, 1986) te volgen, en voorlo¬ 
pig af te zien van een indeling in subgenera. 

De larven van de soorten van het genus 
Dorytomus leven van de katjes en de eindloten 
van wilgen en populieren, en ook de imagines 
worden vaak in groot aantal daarop gevonden 
(Everts, 1903; Lohse, 1983; Dieckmann, 1986). 
Zoals de naam terecht suggereert, leeft ook D. 

salicis op verschillende, met name breedbla- 
dige wilgesoorten. Dieckmann (1986) noemt 
als voedselplanten boswilg (Salix caprea L.), 
grauwe wilg (S. cinerea L.) en geoorde wilg (S. 
aurita L.). In Frankrijk zou de soort ook op 
kruipwilg (S. repens L.) en schietwilg (S. alba 

L.) voorkomen (Hoffmann, 1958). Volgens 
Everts (1903) komt de soort in vochtige bossen 
op grauwe wilg voor en mogelijk ook op an¬ 
dere wilgesoorten. 

Hoewel D. salicis in grote delen van Noord¬ 
en Midden-Europa voorkomt, is deze soort 
overal zeldzaam (Lohse, 1983; Dieckmann 
1986; Hoffmann, 1958). In de catalogus van 
Lucht (1987) wordt de soort niet voor de Be¬ 
nelux genoemd. 
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Een recente waarneming van de reuzenmier (Camponotus 
ligniperda) in Nederland (Hymenoptera: Formicidae) 

M. J. T. van der Weide 

M. J. T. VAN DER WEIDE, 1992. A RECENT OBSERVATION OF CAMPONOTUS LIGNIPERDA IN THE 
NETHERLANDS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE). - ENT BER, AMST. 52 (4): 52. 

Abstract: One worker of Camponotus ligniperda has been collected in the north of the province of Limburg. 

Schubertstraat 6, 6561 EN Groesbeek. 

De reuzenmier Camponotus ligniperda (La- 
treille) komt verspreid over heel Midden- 
Europa voor. De verspreiding in West-Europa 
is beperkt tot de kalkgebieden van België en 
Frankrijk, in Engeland ontbreekt de soort 
(Stitz, 1939). Voor Nederland vermeldt Van 
Boven (1986) slechts drie vindplaatsen: Hoge 
Veluwe (Elton, 1940), Heerlen (Br. Arnold, 
1949) en Strabrecht (Somsen, 1976). 

Op 22 juni 1991 werd een werkster van C. 
ligniperda verzameld in de gemeente Mook en 
Middelaar, gelegen in het uiterste noorden van 
Limburg. In het veld viel de mier op door haar 
grootte en donkere kleur, zodat duidelijk was 
dat het geen rode bosmiersoort betrof. De de¬ 
terminatie is niet eenvoudig aangezien C. ligni¬ 

perda en C. herculeanus (Linnaeus), waarvan 
de verschilkenmerken door Van Boven (1986) 
worden gegeven, sterk op elkaar lijken. Laatst¬ 
genoemde soort is echter nimmer in Nederland 
gevonden en slechts zeer sporadisch in België 
(Van Boven, 1986). De uiteindelijke determina¬ 
tie werd verricht door de heren Mabelis (Insti¬ 
tuut voor Bos- en Natuuronderzoek, Leersum) 
en Pisarski (Zoölogisch Instituut, Warszawa, 
Polen). 

De werkster werd aangetroffen in een jonge 

loofhoutaanplant (voornamelijk zomereik 
(Quercus robur L.) met een ondergroei van 
bochtige smele (Deschampsia flexuosa (L.) 
Trin.) en wat verspreide struikheide (Calluna 

vulgaris (L.) Huil). De vindplaats grenst direct 
aan percelen produktienaaldhout. Een nest 
werd niet gevonden. 

De reuzenmier nestelt bij voorkeur in 
boomstammen. Jonge kolonies worden ook 
wel eens in de grond aangetroffen, maar ook 
dan liggen de nestopeningen meestal in de 
buurt van boomstammen (Hölldobler, 1961). 
In de omgeving van de vindplaats zijn echter 
geen oude bomen en/of stronken aanwezig 
zodat het nest waarschijnlijk in de grond zal 
liggen. 
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Trekvlinders in 1990 (éénenvijftigste jaarverslag) 
(Lepidoptera) 

B. J. Lempke & R. DE Vos 

LEMPKE, B. J. & R. DE VOS, 1992. MIGRATING LEPIDOPTERA IN 1990 (FIFTYFIRST REPORT). ENT 

BEK, AMST 52 (5): 53-62. 

Abstract. The numbers of 24 species of migrating Lepidoptera observed in The Netherlands in 1990 by 178 observers 

are given per decade. Zeiraphera diniana was introduced and Chrysodeixis chalcites reintroduced as species to registrate. 
Surprising were the observations of Hyles livornica, Utetheisapulchella, Mythimna unipuncta and Lithophane leautieri. 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Inleiding 

In totaal werden in 1990 24 trekvlindersoorten 
geregistreerd. Enkele soorten hiervan zijn ge¬ 
ruime tijd niet meer in Nederland waargeno¬ 
men, andere worden (op)nieuw in de registratie 
opgenomen. In dit éénenvijftigste jaarverslag 
volgt een overzicht van de waarnemingen. 

In fig. IA en 1B worden respectievelijk de 
neerslagduur en temperatuur weergegeven, 
waargenomen te De Bilt in 1990 (volgens het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Insti¬ 
tuut (KNMI, 1991)). De mogelijke invloed van 
deze weersomstandigheden op het voorkomen 
van de trekvlinders in 1990 wordt kort bespro¬ 
ken. 

Medewerkers 

Van de volgende 178 medewerkers en instellin¬ 
gen ontvingen we bruikbare gegevens voor dit 
jaarverslag, waarvoor onze hartelijk dank: 

B. van Aartsen, A. Adriaans, A. Alberts, B. van As, J. 
Asselbergs, J. de Bakker, A. van Beek, R. Beenen (Bureau 
Milieu-inventarisatie, Prov. Utrecht), H. Beers, G. Bergs- 
ma, J. Bielen, H. Bijl, H. Blokhuis, Th. Blokland, J. Blom- 
rnaert, S. de Boer, H. Bolk, L. Bonhof, H. Bosma, L. Bot, 
W. Briër, T. van den Broek, B. Brugge, H. Bunjes, J. 
Bunnik, M. Capello, M. Delnoye, L. van Deventer, H. 
Dolfien, J. Donner, D. Doornheijn, mw. T. Duijm-van 
Oyen, A. Elferink, N. Elfferich, C. Felix, G. Flint, A. 
Franssen, M. Franssen, H. Gaasbeek, mw. H. Gehéniau- 
Lasance, C. Gielis, M. Giesendorf, J. Gleusteen, mw. W. 
Goppel-Huyzer, J. Goudzwaard, J. Gremmen, W. Grin- 
wis, mw. L. Groen, A. Groenendijk, A. Grosscurt, C. ten 
Ham, P. de Heus, K. Hoek, B. Hoekstra, W. Hogenes, 

L. D’Hoore, E. Houkes, K. Huisman, A. Jacobs, R. Ja¬ 
cobs, M. Jansen, P. Jeschar, O. de Jong, A. de Jonge, G. 
Jonker, A. Joppe, K. Kaag, I. Kaijadoe, D. van Katwijk, 
mej. M. de Keijzer, J. Kerseboom, T. Kleijn, M. Klemann, 
H. Kortekaas, J. Koster, P. Kreijger, J. Küchlein, W. 
Kuijken, H. Lavrijsen, mw. J. van Leeuwen, V. Lefeber, B. 
Lempke, mw. L. Lempke, J. Lucas, E. van Mansveldt, J. 
van Mastrigt, H. Meek, J. Meerman, F. Melkert, G. van 
der Meulen, G. Minnema, G. van Minnen, F. Moelans, 
mw. E. Molin-Neef, J. Moonen, H. Nagel, Ch. Naves, K. 
Nieuwland, Noordbrabants Natuurmuseum, P. Oomen, 
W. Oord, H. van Oorschot, J. van Oort, A. van Oosten, 
F. van Oosterhout, C. Ottenheijm, G. en J. Padding, J. 
Peerenboom, H. Peeters, H. Penners, D. Piet, J. van 
Piggelen, Plantenziektenkundige Dienst Wageningen, W. 
Poppe, D. Prins, A. van Randen, A. Remeeus, B. Riet¬ 
man, J. en H. Roersma, P. Rooij, W. van Rooijen, T. 
Rutten, Th. van Schaijk, K. van Schie, R. Schouten, J. 
Sentjens, mw. J. Sinnema-Bloemen, J. Slot, G. Smeets, A. 
Smit, F. Smit, mw. M. Smulders, P. van Son, E. van der 
Spek, H. Spijkers, D. Stienstra, J. Stolk, E. Taelman, A. 
Terlien, L. Terlouw, J. Tilmans, A. van Tuijl, H. Veen, C. 
de Veld, A. Veldhuyzen, E. Vermandel, mw. D. Vethaak- 
Nijkamp, R. Vis, D. Visser, C. Viveen, K. Vlaanderen, 
mw. M. Vos, R. de Vos, P. Vranken, J. de Vries, P. Vroeg- 
indewey, J. van Vuure, J. Wedts de Swart, P. van Wely, M. 
de Werd, A. Westemeng, R. Westerneng, C. Willaert, G. 
Wilmink, Natuurorganisatie „De Windbreker”, Th. Wip, 
L. Witmond, mw. K. Witvoet, H. van Woerden, J. Wol- 
schrijn, H. Wolters, J. van Zanten, Th. Zeegers, P. Zegers, 
Ph. Zeinstra, O. Zijlstra, M. Zonderwijk, P. Zumkehr. 

Waarnemingen 

1990 is het derde achtereenvolgende jaar met 
extreem hoge temperaturen, overigens gemid¬ 
deld nóg hoger dan in 1988 en 1989 en daarmee 
het record van deze eeuw. De gemiddelde neer- 
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Fig. 1A-B. Weersomstandighe¬ 
den in 1990, waargenomen te 
De Bilt (volgens Koninklijk Ne¬ 
derlands Meteorologisch Insti¬ 
tuut, 1991). IA, neerslagduur 
per decade in uren; 1B, maxi¬ 
mum-, minimum- en gemid¬ 
delde temperatuur per decade in 
graden Celsius. 

slag was normaal, het aantal zonuren was 
hoog. De winter 1989/1990 was de zachtste 
winter sinds het begin van de meteorologische 
waarnemingen in Nederland (1706). Januari 
was zacht en februari en maart zelfs de zachtste 
sinds 1706. April en mei waren warm en zon¬ 
nig. In de zomer vond tussen 26 juli en 4 augus¬ 
tus een hittegolf plaats met een maximum¬ 
temperatuur van 36 °C. In de herfst bleek ok¬ 
tober één van de warmste van deze eeuw te zijn. 
Februari was zeer nat, de zomermaanden, met 
name augustus, waren zeer droog. November 
en december waren vrij zacht, maar somber 
(KNMI, 1991). 

Evenals in 1989 werden in 1990 enkele zeer 
vroege waarnemingen gedaan van Vanessa 

atalanta (Linnaeus) en Cynthia cardui (Lin¬ 
naeus), die wijzen op een mogelijke overwinte¬ 
ring. Het eerste exemplaar van V atalanta op 

6 februari zal ongetwijfeld zo’n overwinteraar 
betreffen. Van de reeks waarnemingen vanaf 
de derde decade van februari is veel moeilijker 
te beoordelen of het overwinteraars waren. 
Een duidelijke start van migratie is bij de ver¬ 
schillende soorten niet aan te geven en is ook 
per soort verschillend. Net als in voorgaande 
jaren blijkt ook nu weer in de eerste decade van 
mei een voornamelijk noord-oostelijke wind¬ 
richting te heersen bij de „grote instroom” van 
V atalanta en Autographa gamma (Linnaeus). 
Het invallen van de eerste vorst begin novem¬ 
ber vormt voor de meeste soorten het einde van 
het (trekvlinder-)seizoen. 

Plutella xylostella (Linnaeus) 

Het aantal gemelde exemplaren was iets groter 
dan in 1988 en belangrijk meer dan in 1989. De 
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Fig. 2. Zeiraphera diniana 
(foto mevr. M. van Dam). 

soort werd met uitzondering van Flevoland uit 
alle provincies gemeld, het meest uit het noor¬ 
den en westen, het minst uit Limburg. 

De vroege exemplaren van maart en april 
zijn mogelijk overwinteraars, maar in feite we¬ 
ten we nauwelijks iets over de biologie van de 
soort in Nederland, dus ook niet over eventuele 
overwinteringsmogelijkheden. In 1990 werd 
het seizoen besloten met zeer late waarnemin¬ 
gen van twee exemplaren op 21 november te 
Hulst en op 22 november één exemplaar te 
Kortgene. 

Pas iets meer dan 30 jaar wordt R xylostella 

in onze verslagen vermeld, lange tijd naar de 
gegevens van slechts enkele waarnemers, maar 
dat wordt de laatste jaren gelukkig beter. Het 
resultaat van alle jaren overziend is de conclu¬ 
sie, dat vaak al in april of mei enkele exempla¬ 

ren verschijnen. Bijna altijd zijn de zomer¬ 
maanden de beste, maar in de nazomer en 
herfst wordt de soort meestal nauwelijks meer 
gezien. Enkele malen is een ware invasie van P 

xylostella waargenomen, in 1962 op Walche¬ 
ren en Overflakkee, in 1980 op Vlieland. Beide 
malen werd het totale aantal exemplaren op 
25000 geschat (zie de betreffende verslagen). 

Zeiraphera diniana (Guenée) 

Vindplaats: Dr.: Schoonlo. 
Deze vlinder wordt voor het eerst bij de 

trekvlinderregistratie betrokken. Het vermoe¬ 
den bestaat namelijk dat deze soort nu en dan 
trekneigingen vertoont die nader onderzocht 
dienen te worden. De herkenbaarheid zal voor 
veel medewerkers enige moeite opleveren. 

Fig. 3. Choristoneura muri- 
nana (foto mevr. M. van Dam). 
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Tabel 1. Waargenomen aantallen trekvlinders per decade in 1990. 

Soortnummers januari februari maart april 
I II III I II III I II III I II III 

1. Plutella xylostella ------- 1123 1 
2. Zeiraphera diniana 
3. Udeaferrugalis 
4. Nomophila noctuella 
5. Palpita unionalis 
6. Leptidea sinapis 
7. Colias hyale 
8. Colias crocea 
9. Vanessa atalanta - - - I - 7 6 10 15 39 5 37 

10. Cynthia cardui 2 1 
11. Rhodometra sacraria 
12. Orthonama obstipata 
13. Agrius convolvuli 
14. Acherontia atropos 
15. Macroglossum stellatarum 
16. Hyles livornica 
17. Utetheisa pulchella 
18. Agrotis ipsilon 1 13 3 
19. Peridroma saucia 
20. Mythimna unipuncta 
21. Lithophane leautieri 
22. Heliothis armigera 
23. Chrysoàixis chalcites 
24. Autographa gamma -------- 1 1- 5 

mei juni 
I II III I II III 

3 1 1 266 48 52 
- 32 

- 2 - - - - 

39 70 113 278 346 886 
4 10 36 25 34 

1 1 

1 1 4 

2 2 3 8 

37 37 59 247 112 185 

Deze bladroller (fig. 2) lijkt sterk op andere, 
verwante soorten. 

Daar de rups op naaldhout leeft, is de soort 
vooral verbreid op de drogere gronden. Ben- 
tinck & Diakonoff (1968) vermelden haar zon¬ 
der verdere bijzonderheden van zeven provin¬ 
cies, van Friesland tot in Limburg. 

In 1990 werden op 1 juni te Schoonlo 32 
exemlaren op licht gevangen (J. Wolschrijn). 
Mogelijk is hier een zwerm neergestreken en 
hebben we met een migratie te maken gehad. 
Dat zich hier een populatie heeft gevestigd is 
niet waarschijnlijk, omdat niet eerder exempla¬ 
ren werden waargenomen. 

Overigens is een nog fraaier voorbeeld van 
een dergelijke migratie uit Nederland bekend 
van een eveneens op naaldhout levende tortri- 
cide, namelijk Choristoneura murinana (Hüb¬ 
ner) (fig. 3), waarvan G. Dijkstra op 3 oktober 
1966 zes exemplaren ving in een eendenkooi in 
het noorden van Friesland. Dit zijn nog altijd 
de enige die we uit Nederland kennen. Ook C. 
murinana wordt bij deze als nieuw te registre¬ 
ren trekvlinder geïntroduceerd. 

De derde tortricide, waarvan herhaaldelijk 
migraties gemeld werden, is de bekende eike- 
bladroller, Tortrix viridana (Linnaeus) (zie 
hiervoor de verslagen uit de periode 1958- 
1975). Ook van deze gewone soort hoort het 
waarnemen van duidelijke zwermen, ver bui¬ 
ten het normale biotoop, in het verslag thuis! 
Volgens Chambon (1986), die eveneens het mi¬ 
greren van deze soort vermeldt, leeft de vlinder 
op eik, maar verplaatst hij zich over flinke 
afstanden, wat de vangsten in boomgaarden 
verklaart. 

Udea ferrugalis (Hübner) 

Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (diverse plaat¬ 
sen), Oosterwolde; Gdl.: Wezep, Twello; NH.: 
Zwanenwater; ZH,: Vlaardingen, Ouddorp; 
ZL: Kortgene, Hulst; NB.: Drunen, Vierlings- 
beek. 

Hoewel deze vlinder in Zuid-Europa al 
vroeg in het jaar heel gewoon kan zijn, was 
daar bij ons in het warme jaar 1990 nauwelijks 
iets van te merken. Een enkel exemplaar in juni 



Ent. Ber., Amst. 52 (1992) 57 

Tabel 1 (vervolg). 

srt. juli augustus september oktober november december Totaal 

nr. I II III I II III I II III I II III I II II I II III 

1. 19 86 262 155 78 124 16 6 3 4 31 7 - 8 - 1178 
2. - - - --------------- 32 

3. - - - 16 24 2 1 - - 12 5 7 43 - 111 
4. 1 4 - 1 - 1 - 7 
5. - - ------- 1 ----- 1 

6. - 1 - ---------- 1 
7. - - 3 1 - 1 ---------- 5 

8. - 1 - 1 2 1 ----------- 7 
9 . 489 641 560 971 1958 4236 1191 1325 937 437 138 123 14 2 - 14874 

10. 27 30 42 289 310 487 51 22 6 5 1 ------ - 1382 
11. - - ------ 1 ------- - 2 
12. - - 1 - - - - 1 - - - - 2 
13. - 1 - 2 -14 21 2 1 - -- -- -- 25 
14. - - 1 - - - 1 - - - 2 

15 . 7 17 8 8 4 10 17 26 22 29 2 1 ----- - 157 
16. - - 1 - -- -- -- -- -- -- - 1 
17. - - - - - - - - - - 1 ------ 1 

18. 12 4 3 8 10 14 19 20 13 15 18 2 1 - - - - - 162 
19. - - 1-2223-1--- - 11 
20. - - 1 - - - - - 1 
21. - - ------- 1 ------ - 1 
22. - - ------- 1 - - - _ - - 1 

23. - - 4 o 16 29 17 54 18 -------- - 151 
24. 180 306 1032 3497 1630 3189 449 300 246 184 406 22 7 2 - - - - 12134 

is bij ons normaal. Opvallend is wel, dat de top 
pas zo laat in het seizoen bereikt werd, moge¬ 
lijk door het verschijnen van afstammelingen 
van de oorspronkelijke migranten. Met 111 
exemplaren behoort 1990 tot de goede jaren 
van deze soort. Het topjaar is nog altijd 1966 
met 6167 exemplaren! 

Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller) 

Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (Noordzee¬ 
strand bij paal 4.8 en Hoornerbos); ZH.: Oud- 
dorp; ZL: Kortgene. 

Dit is een pyralide waarvan per jaar een 
opvallend sterk wisselend aantal exemplaren 
in Nederland wordt waargenomen. Naast ja¬ 
ren waarin er honderden genoteerd werden, 
zijn er ook een paar waarin nog geen tien 
vlinders gezien werden. 1990 behoort met ze¬ 
ven exemplaren tot de laatste categorie. 

Palpita unionalis (Hübner) 

Vindplaats: NH.: Bergen. 

Dit jaar werd slechts één exemplaar gemeld, 
op licht gevangen op 12 oktober in de duinen 
bij Bergen (NH) door de tweede auteur. 

De eerste Nederlandse vangsten (zeven 
exemplaren) dateren van 1956. Na een paar in 
1958 was P unionalis gedurende een aaneen¬ 
gesloten periode van tien jaar (1960-1969) tel¬ 
kens in klein aantal aanwezig. Daarna volgden 
grotere of kleinere hiaten, maar daarin viel wel 
het topjaar 1982 met 25 exemplaren! 

Pieris brassicae (Linnaeus) 

Op 3 en 4 mei werden op Terschelling wes¬ 
twaarts trekkende exemplaren waargenomen 
op de Tweede Duintjes en het Amelanderduin. 
Helaas zijn geen aantallen bekend. 

Leptidea sinapis (Linnaeus) 

Vindplaats: Lbg.: Oost-Maarland. 
Op 3 juli werd een exemplaar te Oost-Maar¬ 

land (bij Eijsden, Zuid-Limburg) gevangen 
door B. van Aartsen. De vlinder wordt met 
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vaak lange tussenpozen en altijd in klein aantal 
in Nederland waargenomen. De laatste maal 
was dat in 1971. Er werden toen drie exempla¬ 
ren gezien, respectievelijk te Loenen (Gdl.), 
Haamstede en Gulpen. In 1988 werd op 12 mei 
op slechts één kilometer van de Nederlandse 
grens bij Maastricht in België een exemplaar 
waargenomen door M. Giesendorf. 

Colias hyale (Linnaeus) 

Vindplaatsen: ZL: Kortgene; Lbg.: Posterholt, 
Sint Pietersberg. 

Met een totaal van slechts vijf exemplaren 
behoort 1990 in de afgelopen 14 jaar tot één 
van de slechtste voor de gele luzernevlinder. 
Alleen 1982 en 1983 springen er in deze periode 
uit met respectievelijk 250 en 37 exemplaren. 

De eerste drie exemplaren werden pas op 30 
juli gezien, gevolgd door één op 12 augustus en 
de laatste op 3 september. 

Colias crocea (Fourcroy) 

Vindplaatsen: ZL: Goes, Kortgene; Lbg.: Sint 
Pietersberg, Wolder, Gulpen. 

Met de oranje luzernevlinder is het niet veel 
beter gesteld dan met de gele. Sinds 1968 is het 
jaartotaal slechts een enkele maal hoger dan 
tien geweest. Goede jaren waren alleen 1983 en 
1984 met totalen van respectievelijk 253 en 198. 

In 1990 werden reeds op 20 mei twee exem¬ 
plaren te Goes genoteerd. Pas op 11 juli volgde 
een derde te Gulpen en reeds in augustus werd 
het seizoen besloten met de laatste vier waar¬ 
nemingen. Het jaartotaal bedraagt derhalve 
slechts zeven exemplaren. 

Vanessa atalanta (Linnaeus) 

Evenals in 1989 werden ook nu weer opvallend 
vroege exemplaren waargenomen, het eerste 
op 6 februari te Limmen. In de laatste week 
van februari volgden zeven exemplaren, ge¬ 
meld van Deventer, Varik, Lage Mierde en 
Maastricht. Of het in alle gevallen overwinte¬ 
raars betrof, is niet zeker. Bekijken we namelijk 
het verloop van de immigratie in 1990, dan 
blijkt die al vroeg begonnen te zijn en een fraaie 

curve te volgen, zoals we die maar zelden te 
zien krijgen, volkomen verschillend van het 
verloop van bijvoorbeeld 1988. 

In augustus werd de piek bereikt met een 
maandtotaal van 7165 exemplaren, veroor¬ 
zaakt door de tweede, hier geboren, generatie. 
In september had de afname echter al duidelijk 
ingezet, vooral in de derde decade. In oktober 
namen de aantallen snel verder af als gevolg 
van het inmiddels onbestendige herfstweer. De 
laatste twee atalanta’s van het seizoen werden 
op 16 en 17 november gezien, respectievelijk te 
Cadier en Keer en Nunspeet. Het totale aantal 
van bijna 15000 exemplaren is praktisch gelijk 
aan dat van 1989, wat voor deze vlinder weer 
een goed jaar betekent. 

We ontvingen geen meldingen van in de 
nazomer en herfst waargenomen zuidwaarts 
vliegende exemplaren, al zullen ze er zeer waar¬ 
schijnlijk wel geweest zijn. Evenmin werd mel¬ 
ding gemaakt van opvallende aantallen rupsen. 

Cynthia cardui (Linnaeus) 

De twee vroegste waarnemingen in 1990 wer¬ 
den reeds in de laatste week van februari ge¬ 
daan: op 21 februari te Rhoon en op de 25ste 
te Petten. Het betreft dezelfde periode als de 
zeven atalanta’s en mogelijk alle vroege immi¬ 
granten in 1990. Overigens ontbrak elke over¬ 
eenkomst tussen de twee soorten in het voor¬ 
jaar. In maart werd één distelvlinder gezien, in 
april geen en pas in mei begon het aantal waar¬ 
nemingen toe te nemen. Augustus was de beste 
maand met een totaal van 1086 exemplaren, 
ruim viermaal zoveel als het jaartotaal van 
1989! Deze toename is waarschijnlijk te danken 
aan de komst van nieuwe migranten in combi¬ 
natie met de hier uitkomende generatie. Het 
laatste exemplaar werd op 13 oktober gezien. 

Opvallend is dat vooral de kustprovincies 
Noord- en Zuid-Holland en Zeeland de meeste 
waarnemingen opleverden. Het jaartotaal van 
1382 exemplaren is belangrijk hoger dan de 
256 van 1989, maar is niet buitengewoon. 

Rhodometra sacraria (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: West-Terschelling; Gdl: Twello. 
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Na twee jaar afwezigheid werd deze spanner 
in 1990 weer gevangen. In het laatste jaar, 
1987, werd tevens een recordaantal van 94 
exemplaren waargenomen, maar deze keer 
bleef het bij twee, het eerste op 25 juni te West- 
Terschelling en het tweede op 5 oktober te 
Twello. 

Orthonama obstipata (Fabricius) 

Vindplaatsen: ZH.: Dubbeldam, Ouddorp. 
Slechts twee exemplaren werden gemeld, 

beide uit Zuid-Holland. Deze spanner is de 
laatste jaren zeldzaam in ons land en wordt 
meestal in Zuidwest-Nederland waargenomen. 

Agrius convolvuli (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (Midsland, 
Formerum, Oosterend), Leeuwarden; GdL: 
Wezep, Doorwerth; NH.: Petten, Schardam; 
ZH.: Wassenaar, Melissant, Ouddorp; Zl.: 
Kortgene, Zuidzande, Clinge; NB.: Lage 
Mierde, Reusel, Goirle, Waalwijk, Langen¬ 
boom; Lbg.: Echt, Bunde, Heerlen, Voeren- 
daal, Gulpen. 

De eerste windepijlstaart werd reeds op 7 
juni waargenomen te Langenboom, de tweede 
een week later te Melissant. De beste maand 
werd, als bijna altijd, september, vooral de 
eerste decade. Het laatste exemplaar werd op 
12 oktober geteld. Het jaartotaal van 25 vlin¬ 
ders is bijna het dubbele van 1989. Bovendien 
werden ook enkele rupsen gevonden. De meest 
opvallende waarnemingen zijn die van 15 vol¬ 
groeide rupsen op 19 augustus te Doorwerth 
door A. Alberts en de zeer late vondst van een 
pop door G. van Minnen op 4 december te 
Leeuwarden. 

Acherontia atropos (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (Zwartduin), 
Cornjum, Goutum; Ov.: Sint Jansklooster; 
ZH.: Reeuwijk, Bergambacht; NB.: Schaft; 
Lbg.: Roermond, Posterholt. 

De enige levende doodshoofdvlinder in het 
seizoen werd te Roermond gevonden op 21 
oktober. In Schaft (NB.) werd half september 

een vrouwtje dood aangetroffen in een bijen¬ 
kast. Dat meer exemplaren ons land bezocht 
hebben blijkt alleen al uit de vondst van zeven 
rupsen en drie poppen in verschillende delen 
van het land. 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Schiermonnikoog (De Wil¬ 
genpias), Terschelling (diverse plaatsen); Dr.: 
Valthe, Ruinen; Ov.: Zuidloo; GdL: Epe, Apel¬ 
doorn, Wageningen; FL: Lelystad; NH.: Texel 
(De Koog, Den Burg), Callantsoog, Petten, 
Warder; ZH.: Barendrecht, Zoetermeer, Rot¬ 
terdam, Maassluis, Rozenburg, Bergambacht, 
Middelharnis, Sommelsdijk, Melissant, Oud¬ 
dorp; ZL: Zuiddorpe, Middelburg, Hulst, Ter- 
neuzen, Lamswaarde, Zandberg, Zuidzande, 
Sluis, Aardenburg, St. Kruis; NB.: Breda, Lan¬ 
genboom, Aalst, Drunen, Boxtel, Vlijmen; 
Lbg.: Venray, Steyl, Maasbracht, Meerlo- 
Wanssum, Heerlen, Echt, Meerssen, Maas¬ 
tricht. 

De immigratie begon heel geleidelijk in juni. 
De eerste kolibrievlinder werd op 10 juni te 
Zuidzande waargenomen, waarna in de loop 
van dezelfde maand nog een vijftal volgde. In 
juli werden vooral in de provincies Noord- en 
Zuid-Holland en Zeeland meer exemplaren ge¬ 
zien dan elders. In september werd een totaal 
van 65 exemplaren geteld, met name te danken 
aan de inmiddels hier opgegroeide generatie. 
Half oktober namen de aantallen sterk af en de 
laatste werd op 24 oktober te Lelystad gezien. 

Het is opvallend dat er slechts weinig vind¬ 
plaatsen in het noorden van het land waren. 
Het jaartotaal van 157 exemplaren blijkt rede¬ 
lijk te zijn, want van de 51 jaren waarvan tel¬ 
lingen ter beschikking staan overtreffen slechts 
11 dit aantal. 

Hyles livornica (Esper) 

Vindplaats: ZH.: Leidschendam. 
Na bijna 20 jaar afwezigheid volgt er einde¬ 

lijk weer een melding van de gestreepte pijl¬ 
staart. In de periode 1940-1974 werden 41 
exemplaren geteld (in 1974 zelfs nog een rups). 
Op 4 augustus werd een sterk afgevlogen, maar 
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nog duidelijk te herkennen exemplaar door 
Th. Blokland te Leidschendam aangetroffen. 

Utetheisa pulchella (Linnaeus) 

Vindplaats: Fr.: Ter Idzard. 
Deze fraaie beervlinder behoort in Neder¬ 

land tot de zeer zeldzame immigranten. Sinds 
1940 waren slechts 4 exemplaren waargeno¬ 
men, het laatste in 1963 (voor oudere gegevens, 
zie Lempke, 1972). Een verrassing was de 
waarneming van het vijfde exemplaar op 13 
oktober te Ter Idzard door Ph. Zeinstra. 

In Groot-Brittannië werd op 6 oktober 
eveneens een exemplaar gevangen (Hart, 
1991). Het voorkomen in Nederland is te ver¬ 
gelijken met dat in Groot-Brittannië, al is de 
soort daar wat vaker waargenomen. 

Agrotis ipsilon (Hufnagel) 

Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (diverse plaat¬ 
sen), Hemrik, Oosterwolde; Ov.: Steenwijk; 
Gdl.: Terlet, Twello; NH.: Zwanenwater, Ber¬ 
gen, Oosthuizen, Weesp, Muiderberg, Naar¬ 
den; ZH.: Noordwijkerhout, Scheveningen, 
Dubbeldam, Vlaardingen, Rotterdam, Roc- 
kanje, Brielle, Ouddorp; ZL: Kortgene, Hulst; 
NB.: Vierlingsbeek; Lbg.: Venray, Echt. 

Reeds op 28 maart werd het eerste exem¬ 
plaar te Kortgene op licht gevangen, gevolgd 
door nog vier tussen 1 en 16 april te Kortgene 
en Bergen. Dit kunnen vroege immigranten 
zijn, maar ook nakomelingen van rupsen die in 
kassen of op warme plaatsen overwinterd heb¬ 
ben. Eind mei en in juni en juli werd de vlinder 
vooral in het westen herhaaldelijk, maar in 
klein aantal genoteerd, maar ontbrak in het 
noorden op een enkel exemplaar op 21 juli in 
Friesland na overigens geheel. In augustus 
begon de hier geboren generatie te verschijnen, 
die als altijd in september zijn maximum be¬ 
reikte met slechts 52 exemplaren. In de derde 
decade van oktober werd echter al nauwelijks 
meer een ipsilon-uil gezien en op 1 november 
sloot de laatste waargenomen vlinder te Kort¬ 
gene de rij. Het jaartotaal bedroeg 162 exem¬ 
plaren, een opvallend mager seizoen. 

Een bijzondere waarneming betrof die van 

H. Gaasbeek op 22 september van twee exem¬ 
plaren die mogelijk van over zee gekomen wa¬ 
ren en rustend op de Scheveningse Pier werden 
aangetroffen. 

Peridroma saucia (Hübner) 

Vindplaatsen: NH.: Bergen, Oosthuizen, 
Naarden; ZH.: Rockanje, Ouddorp; ZL: Kort¬ 
gene, Hulst. 

Als gewoonlijk verscheen de vlinder pas in 
de nazomer en herfst. Het eerste exemplaar 
werd op 25 augustus aangetroffen te Rockanje, 
het laatste op 3 november te Hulst. Het jaar¬ 
totaal van 11 exemplaren is laag. De aantallen 
wisselen per j aar sterk met een maximum van 
543 exemplaren in 1960. 

Mythimna vitellina (Hübner) 

Van deze zeldzame soort is sinds 1981 geen 
exemplaar meer gevangen. In 1962 werd een 
recordaantal van 6 exemplaren gemeld. Een 
zevende, nog niet gemelde vlinder, werd in de 
collectie van Pater A. Munsters gevonden, ge¬ 
vangen op licht te Stein (Lbg.) op 30 september 
van dat jaar. 

Mythimna unipuncta (Haworth) 

Vindplaats: Lbg.: Heerlen. 
Op 10 november werd een exemplaar te 

Heerlen gevangen door G. Smeets. In het jaar¬ 
verslag van 1989 werd reeds melding gemaakt 
van een exemplaar uit 1968 dat over het hoofd 
was gezien. Nu kunnen we maar liefst drie 
andere, tot nu toe ongemelde exemplaren bij 
de huidige zeven tellen, waarmee het Neder¬ 
lands totaal op tien komt. Het betreffen exem¬ 
plaren uit de collectie van Pater A. Munsters 
uit Stein (Lbg.), gevangen op 15 oktober 1979 
en op 22 en 27 oktober 1989. De data van deze 
vangsten zijn alle dicht bij die van de reeds 
gemelde vlinders uit 1979 en 1989. Toen werd 
op 16 oktober 1979 te Steenwijk en op 20 
oktober 1989 te Kortgene een exemplaar ge¬ 
vangen. 
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Lithophane leauiieri (Boisduval) 

Vindplaats: ZL: Kortgene. 
Op 11 oktober werd te Kortgene door J. van 

Vuure het derde Nederlandse exemplaar op 
licht gevangen. Het eerste stamt van dezelfde 
vindplaats en verzamelaar van 2 oktober 1980. 
Het tweede exemplaar werd op 17 oktober 
1989 te Vlaardingen op licht gevangen door R. 
Jacobs. In beide laatste gevallen heerste er een 
westelijke windrichting. Op 11 oktober 1990 
kwam de wind uit zuidwestelijke richting 
(KNMI, 1990). Dit zou er op kunnen duiden 
dat de vlinders uit het zuiden van Groot-Brit- 
tannië afkomstig waren. 

Heliothis armigera (Hübner) 

Vindplaats: ZL: Kortgene. 
Op 20 oktober werd een exemplaar van deze 

zeldzame trekvlinder in de vlinderval te Kort¬ 
gene gevonden. Vanaf 1980 is deze soort nu in 
zes jaren in klein aantal gesignaleerd. In de 
jaren ervoor was hij veel zeldzamer. 

Chrysodeixis chalcites (Esper) 

Deze aan de bekende gamma-uil verwante 
vlinder heeft binnen de trekvlinderregistratie 
altijd een onzekere status gehad. De eerste 
vondsten in Nederland dateren uit 1976 
(Lempke, 1978a). Ook werd dat jaar voor het 
eerst schade door rupsen geconstateerd in een 
kas met komkommers te Berkel en Rodenrijs 
(Lempke, 1978b). Wanneerdeventilatieramen 
van een kas openstaan, kunnen vlinders ont¬ 
snappen en eventueel andere kassen binnen¬ 
dringen en daar eieren leggen. Andere exem¬ 
plaren zullen ver van de kassen wegvliegen, 
waardoor eventuele immigrerende soortgeno¬ 
ten niet meer van de kasoverwinteraars zijn te 
onderscheiden. Omdat steeds meer exempla¬ 
ren worden gemeld, die ver van kassencomple¬ 
xen werden aangetroffen, worden alle meldin¬ 
gen van deze soort buiten kassen opgenomen 
in het trekvlinderverslag. 

Daar de gegevens over het jaar 1989 nog 
gepubliceerd moeten worden, volgen deze nu. 
Vermeldingen zonder aantal betreffen één 

exemplaar. 
1989: vindplaatsen, data en aantallen: ZH.: 

Leidschendam (23.viii, 3), Berkel (8.viii-19.ix, 
65), VGravenzande (25.viii, 2), Maassluis 
(20.viii), Vlaardingen (14.viii-2.x, 19), Rotter¬ 
dam (20.viii), Brielle (8.vii-30.ix, 11), Dubbel¬ 
dam (24.ix), Dirksland (18.viii); ZL: Terneuzen 
(30.viii), Lamswaarde (23.x); NB.: Goirle 
(26.vi-l.xi, 20). Jaartotaal: 127 exemplaren. 

1990: Vindplaatsen: GdL: Twello; NH.: 
Muiderberg; ZH.: Zoetermeer, Berkel, VGra¬ 
venzande, Maassluis, Vlaardingen, Tinte, 
Brielle, Rockanje; ZL: Kortgene; NB.: Goirle; 
Lbg.: Venray, Steijl (hier zelfs 33 exemplaren!), 
Heerlen. 

In 1990 heeft C. chalcites zich dus verder 
over ons land verbreid. Vermeldenswaard zijn 
bovendien de vele meldingen van rupsen uit 
kassen, waaronder die van honderden op 13 
december in een tomatenkas te Maarssen. In 
veel kassen vindt op bescheiden schaal bestrij¬ 
ding plaats. 

Autographa gamma (Linnaeus) 

Op 27 maart werd het eerste, extreem vroege, 
exemplaar te Heerde aangetroffen. Mogelijk 
heeft de rups hiervan in het vorige najaar in een 
kas of andere beschutte plaats zijn metamor¬ 
fose ongestoord kunnen voltooien. Kort 
hierna, op 6 april, werd te Kortgene de tweede 
gevangen. 

In het verleden is al gebleken dat A. gamma- 

rupsen een enkele keer in staat zijn een normale 
Nederlandse winter in de buitenlucht te over¬ 
leven. De vlinders, die dan vroeg in het jaar 
uitkomen, zijn van vroege immigranten te on¬ 
derscheiden door hun gave uiterlijk. Enkele 
extreme voorbeelden zijn rupsen gevonden op 
14 april 1952 (Aalten), in de eerste helft van 
april 1964 (Bergeijk, Apeldoorn) en op 20 ja¬ 
nuari 1977 (Swalmen). Bijna al deze rupsen 
leverden begin mei de vlinder. 

Vanaf de laatste week van april begon een 
periode met snel stijgende aantallen tot in 
augustus de top werd bereikt met een totaal 
van bijna 8300. Merkwaardig was de zeer 
scherpe daling in september met een maandto- 
taal van nauwelijks 1000. Hoewel september 
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niet uitblonk door fraai herfstweer, is dit toch 
geen afdoende verklaring voor een dergelijke 
achteruitgang, die zich overigens in oktober 
voortzette. Uit Friesland echter werd in de 
periode van 11-18 oktober juist een kleine toe¬ 
name gemeld met een kleine piek op 16 okto¬ 
ber, mogelijk veroorzaakt door aankomst van 
migranten van elders. In de laatste week van 
oktober werd nog slechts op een paar plaatsen 
in het land A. gamma gezien. De laatste waar¬ 
nemingen werden gedaan op 11 en 15 novem¬ 
ber respectievelijk te Heerde en te Kortgene, 
opvallend omdat van hier ook de eerste waar¬ 
nemingen uit 1990 stammen! 

1990 was met ruim 12000 exemplaren ove¬ 
rigens een zeer matig jaar voor de gamma-uil. 

Dankwoord 

Behalve naar onze waarnemers gaat onze dank tevens uit 
naar Dr. E. J. Van Nieukerken (Nationaal Natuurhisto¬ 
risch Museum, Leiden) voor het lenen van het gefotogra¬ 
feerde exemplaar van Choristoneura murinana en aan 
mevr. M. van Dam (Delft) voor het maken van de foto’s. 
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The Odonata of the Azores 

Jean Belle 

BELLE, J„ 1992. THE ODONATA OF THE AZORES. - ENT BER., ÂMST. 52 (5): 63-65. 

Abstract: Previous records of Odonata occurring in the Azores are recapitulated and new results of an excursion 
undertaken in 1988 are placed on record. A summary, in tabular form, of their distribution in the archipelago is added. 

Onder de Beumkes 35, 6883 HC Yelp, The Netherlands. 

Introduction 

The Azores are forming an archipelago rang¬ 
ing over 360 km and consisting of nine islands 
which can be divided into three groups: the 
eastern islands Sao Miguel and Santa Maria, 
the central islands Terceira, Pico, Faial, Sao 
Jorge and Graciosa, and the western islands 
Flores and Corvo. The Azores have a domi¬ 
nantly European fauna. As for the dragonflies, 
three of the four indigenous species are also 
found in Europe, viz. Anax imperator Leach, 
Sympetrum fonscolombii (Selys) and Ischnura 
pumilio (Charpentier). The fourth species, 
Anomalagrion hastatum (Say), belongs to the 
American fauna (Davies & Tobin, 1984). This 
is surprising since the occurrence of an African 
species would be more obvious. Navas (1933) 
was the first who reported the occurrence of 
Odonata in the Azores. The given dragonflies 
are the three above mentioned species which 
also occur in Europe. The presence of 
Anomalagrion hastatum in the archipelago 
was published by Valle in 1940 but the species 
was wrongly identified and referred to 
Ischnura sene galensis Rambur, probably due 
to the lack of a male in the odonate material 
assembled. Also Gardner ( 1960) considered his 
material of this American species (also consist¬ 
ing of females only) as belonging to Ischnura 
senegalensis. 

In the summer of 1988 I went to the Azores 
for Odonata collecting. My investigations were 
restricted to the islands Sao Miguel, Sao Jorge 
and Pico. The results obtained during this trip 
are published herewith. The majority of the 
odonate material collected has been deposited 

in the National Museum of Natural History, 
Leiden. 

Conspectus of material collected 

Anax imperator 

Pico: Lagoa do Caiado, July 23,1 Lagoa do 
Capitäo, July 24, 2 $. At an excursion on July 
26 a damaged female was found against the 
radiator of the taxi during a stop in Sao An¬ 
tonio. 

The popular names on Pico (and probably 
also on the other islands) for Anax imperator 
are “fura ôlhos” [= eyes stingers] and “caga 
ôlhos” [= blindness causers]. 

On Sao Miguel (July 18 and 28) several 
males and ovipositing females were observed 
at the Lagoa Azul (Sete Cidades) while on Sao 
Jorge (July 20) I saw specimens hunting at 
Velas and near Norte Grande. 

Sympetrum fonscolombii 

Sao Miguel: Sete Cidades, Lagoa Verde, July 
28, 5 <$, 1 Ç (teneral). The species was also 
encountered at the Lagoa das Furnas but on 
that site the insects appeared to be very shy 
probably due to the frequent presence of tour¬ 
ists. 

Pico: Lagoa do Caiado, July 23, 1 <5, 2 Ç 
(1 in cop.); Lagoa do Capitäo, July 24, 6 <5, 
1 $ (in cop.). 

In 1985 Gardner described the subspecies 
Sympetrum fonscolombii azorensis from 1 $ 
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Table 1. Odonata recorded from the Azores. 

S
äo

 M
ig

u
el

 

S
an

ta
 M

ar
ia

 

T
er

ce
ir

a 

o o 
'& F

ai
al

 

S
ao

 J
o

rg
e 

G
ra

ci
o

sa
 

F
lo

re
s 

C
o
rv

o
 

Anax imperator X X X X X X 
Sympetrum fonscolombii X X X X X X X X X 
Ischnura pumilio X X X X X X 
Anomalagrion hastatum X X X X X X X 

and 2 9 taken on Pico. The distinction is based 
only on differences in the extent of the black 
markings. The colour pattern varies in my 
Azorian specimens. Some of them have the 
black markings weakly developed and a body 
pattern that greatly approaches that of certain 
examples from the European continent but 
others have the black markings as much exten¬ 
ded as in the male holotype of this subspecies. 
I have studied Gardner’s type specimens in the 
British Museum of Natural History (19 No¬ 
vember 1991). The female allotype has the 
black markings much more pronounced than 
in the male holotype and the three females that 
I have collected, and this applies especially to 
the dark markings of the head. But still I would 
consider Gardner’s type specimens no more 
than individuals with a marked melanism, and 
in my opinion they do not merit subspecific 
rank. 

Ischnura pumilio 

Sao Miguel: Sete Cidades, Lagoa Azul, July 
18, 5 S, 2 9 (1 in cop.); 28 July, 26 <$, 1 9 (in 
cop.). 

Pico: Lagoa do Caiado, July 23, 30 <$, 9 9 
(4 in cop.); July 26,22 <J, 3 9 (1 in cop.); Lagoa 
do Capitäo, July 24, 1 9 (in cop.). 

The specimens are smaller and more delicate 
than those of the European continent. One 
pair has been deposited in the collection of the 
University of Ghent. 

Anomalagrion hastatum 

This species is probably a parthenogenetically 
reproducing species on the Azores as hypo¬ 

thesized by Belle & Van Tol (1990). The many 
collected females, all on Pico, have already 
been placed on record in that paper. The status 
of this species, originally referred to Ischnura 

senegalensis by Valle (1940), also has been ex¬ 
pounded in detail in the same paper. 

Remark. The Zygoptera from the Canary 
Islands wrongly identified with Ischnura sene¬ 

galensis by Valle (1955) do not belong to 
Anomalagrion hastatum. They are referable to 
Ischnura saharensis Aguesse as pointed out by 
Hämäläinen (1986). 

Distribution 

The distribution of the Odonata in the Azores 
is given in table 1. The species Anomalagrion 

hastatum is new for the island Pico. Only one 
species, viz. Sympetrum fonscolombii, is re¬ 
ported from Graciosa and Corvo but, seen the 
distribution of the other species on the diverse 
(widely separated) islands, the occurrence of 
the four dragonfly species on each island of the 
archipelago is highly probable. 
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Thaumetopoea processionea na ruim een eeuw weer 
plaatselijk massaal in Nederland (Lepidoptera: 
Thaumetopoeidae) 

Henk Stigter & Gert Romeijn 

STIGTER, H. & G. ROMEIJN, 1992. TH A UMETOPOEA PROCESSIONEA LOCALLY OBSERVED IN LARGE 
NUMBERS IN THE NETHERLANDS AFTER MORE THAN HUNDRED YEARS (LEPIDOPTERA: THAU¬ 

METOPOEIDAE). - ENT BER., AMST 52 (5): 66-69. 

Abstract: In 1991 large numbers of Thaumetopoea processionea were found at more than eleven locations in the province 

of Noord-Brabant. Data on biology and distribution of this species are summarized. 

Plantenziektenkundige Dienst, sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

Mededeling E.I.S. - Nederland Nr. 56. 

Inleiding 

Thaumetopoea processionea (Linnaeus) is vol¬ 
gens de meest recente uitgave van de naamlijst 
van de Nederlandse Lepidoptera (Lempke, 
1976) in Nederland uitgestorven. Sinds 1987 
wordt de processierups echter weer in de om¬ 
geving van Reusel, Noord-Brabant, waargeno¬ 
men (Lempke, 1989; H. Spijkers, mondelinge 
mededeling). T processionea is bekend van¬ 
wege de processies en berucht, omdat de rup¬ 
sen duizenden brandharen bezitten, die hevige 
irritatie kunnen veroorzaken bij mens en dier. 

Massaal optreden in 1991 in Nederland en 
België vormde de aanleiding om de gegevens 
over deze interessante soort op een rij te zetten. 

Levenswijze 

Thaumetopoea processionea (fig. 1 en 2) heeft 
één generatie per jaar (Ter Haar, 1924). De 
vliegtijd valt in augustus (Maksymov, 1978). 
Na de paring worden de eieren (30-300) door 
de vrouwtjes vooral in de toppen van eikebo- 
men op één- of tweejarige scheuten afgezet 
(Maksymov, 1978). De eieren worden door het 
vrouwtje met haren van het achterlijf afgedekt. 
De overwinterde eieren komen ongeveer eind 
april uit. De eirupsjes zijn oranjeachtig van 
kleur en leven in groepen bij elkaar. Vanaf het 

derde larvale stadium hebben de rupsen dor¬ 
saal op het elfde segment brandharen. In het 
vierde larvale stadium zijn ook brandharen 
aanwezig op het tiende segment, en in het vijfde 
en zesde larvale stadium komen daar het vierde 
tot en met het negende segment bij (Mak¬ 
symov, 1978). 

Tijdens de eerste drie larvale stadia vervaar¬ 
digen de jonge rupsen nog geen duidelijk nest, 
maar spinnen enkele bladeren en twijgen tegen 
elkaar, waar ze zich in terug kunnen trekken. 
Pas vanaf het vijfde larvale stadium ontstaan 
de voor deze soort typische nesten (fig. 3) tegen 
de stammen en dikkere takken. De nesten be¬ 
staan uit een dicht spinsel van haren, vervel- 
lingshuiden en uitwerpselen. De nesten kunnen 
een lengte van wel één meter bereiken (Mak¬ 
symov, 1978). Vanuit de nesten begeven de 
rupsen zich in de karakteristieke processies naar 
de toppen van de bomen op zoek naar voedsel. 
Bij gebrek aan voedsel gaan de rupsen massaal 
- in processie - op zoek naar nieuwe voedsel¬ 
bronnen. De verpopping vindt plaats in de 
nesten. De volwassen rupsen vervaardigen van 
spinsel en haren een stevige cocon, waarin de 
verpopping plaatsvindt. De cocons met poppen 
zitten dicht tegen elkaar, waardoor het geheel 
eruit ziet als een hommelnest (Ter Haar, 1924). 
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Fig. 1. Habitus mannetje Thaumetopoea processionea. Fig. 2. Habitus vrouwtje Thaumetopoea processionea. 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied van T processionea 

omvat geheel Zuid- en Midden-Europa. De 
soort komt volgens Maksymov (1978) ook in 
Engeland voor; Carter (1984) vermeldt echter 
expliciet dat T processionea niet in Engeland 
voorkomt. Het komt in verschillende landen 
regelmatig voor, dat de soort zich gedurende 
een aantal j aren massaal ontwikkelt en overlast 
veroorzaakt (Maksymov, 1978). 

Voorkomen in Nederland 

I processionea kwam de laatste decaden niet 
meer in Nederland voor. In de vorige eeuw is 
de soort hier echter meerdere malen massaal 
voorgekomen. In de literatuur zijn meldingen 
te vinden over grote aantallen vlinders in 1859 
rond ’s-Hertogenbosch, talrijk voorkomen in 
de zomer van 1877, en rond 1878 in de buurt 
van Nijmegen (Lempke, 1937, 1959). 

De vlinders die in Nederlandse collecties 
staan, zijn grotendeels afkomstig uit deze pe¬ 
rioden, maar er staan ook een aantal vlinders 
in, die net voor de eeuwwisseling rond Roer¬ 
mond gevangen zijn (tabel 1). 

Na 1900 zijn er slechts twee exemplaren in 
Nederland gevangen: 12.viii.1946 te Geulem 
(Limburg), één leg. Botzen (Lempke, 1959) 

en 13.viii. 1953 te Amerongen (Utrecht), één <$, 
leg. Bentinck (Lempke, 1959). Vrijwel zeker 
zijn dit dwaalgasten geweest. 

In 1987 werd de soort in Reusel (Noord- 
Brabant) weer gevangen. Het betrof enkele 
tientallen vlinders, die door H. Spijkers aldaar 
op licht gevangen werden (Lempke, 1989). 
Ook in de jaren daarna werden door hem en- 

Tabel 1. Collectiegegevens van Thaumetopoea processi¬ 
onea tot en met 1900. 

Jaar Vindplaats Collectie 

1860 ’s-Hertogenbosch ITZ-Amsterdam/ 
RMNH-Leiden 

1861 Oosterbeek ITZ-Amsterdam 

1861 Nijmegen ITZ-Amsterdam 
LU-Wageningen 

1861 Dordrecht RMNH-Leiden 

1861 ’s-Hertogenbosch RMNH-Leiden 

1865 Dordrecht (Biesbosch) RMNH-Leiden 

1873 Arnhem ITZ-Amsterdam 

1875 Breda RMNH-Leiden/ 
Coll. Bentinck- 
Leiden 

1876 Nijmegen RMNH-Leiden 

1877 Oosterbeek ITZ-Amsterdam 

1897 Roermond ITZ-Amsterdam/ 
RMNH-Leiden 

1899 Roermond ITZ-Amsterdam/ 
RMNH-Leiden 

1900 Roermond ITZ-Amsterdam 
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Fig. 3. Nest van Thaumetopoeaprocessioned op Quercus 
sp. 

kele vlinders gevangen. Pas in juli 1991 werd 
duidelijk, dat de soort in Zuid-Nederland on¬ 
der de lijn Breda-Tilburg-Eindhoven (fig. 4) 
weer massaal voorkomt. Op 21 en 22 augustus 
werden door H. Spijkers te Reusel respectieve¬ 
lijk 218 en 248 vlinders op licht gevangen. Ook 
in België is er een concentratie van dieren waar¬ 
genomen: de Kempen in de omgeving van 
Turnhout en Poppel (Arijs, persoonlijke mede¬ 
deling). De soort wordt voornamelijk aange¬ 
troffen in wegbermbeplantingen van eik 
(iQuercus sp.). 

Discussie 

In ons land heeft T processionea zich waar¬ 
schijnlijk vanaf 1987 geleidelijk en onopge¬ 
merkt kunnen ontwikkelen. De uitbreiding is 
vrijwel zeker aan de aandacht ontsnapt, omdat 
geen kaalvraat optrad. Toch consumeren rup¬ 
sen tot ze volwassen zijn in totaal + acht bla¬ 

Fig. 4. Verspreiding van Thaumetopoea processionea in 
Nederland. Open cirkels: waarnemingen uit 1900 of eerder; 
kleine stippen: waarnemingen tussen 1900 en 1980; grote 
stippen: waarnemingen na 1980. 

deren (Maksymov, 1978). De waargenomen 
dichtheden in 1991 bedroegen in sommige be¬ 
plantingen van vijftienjarige eiken vier tot vijf 
nesten per boom. Bij tellingen bleken enkele 
nesten ruim 200 rupsen te bevatten. Dat bete¬ 
kent, dat per boom in totaal ongeveer 8000 
bladeren door de rupsen opgegeten zouden 
kunnen worden, wat normaal gesproken zou 
moeten leiden tot zichtbare schade. Dit is ech¬ 
ter ook in 1991 niet waargenomen. 

De oorzaak van de massale ontwikkeling is 
moeilijk te achterhalen, mogelijk zijn de vrij 
gunstige weersomstandigheden van de laatste 
jaren en het vermoedelijk nog ontbreken van 
voldoende parasieten en predatoren als be¬ 
langrijkste oorzaken aan te merken. Ook in het 
verleden heeft de soort zich een aantal malen 
massaal in ons land kunnen ontwikkelen, maar 
verdween vervolgens weer binnen enkele jaren. 
Het lijkt daarom waarschijnlijk, dat ook de 
huidige populatie geen blijvend probleem zal 
vormen. 

Uit oogpunt van de volksgezondheid zijn in 
1991 in verband met het risico dat de brandha- 
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ren vormen de verantwoordelijke overheden in 
de betreffende regio (gemeenten en provincie) 
op de hoogte gebracht van het voorkomen van 
deze soort. 
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Anticheta brevipennis nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Diptera: Sciomyzidae) 

Herman de Jong & Jan Willem van Zuijlen 

JONG, H. DE & J. W. A. VAN ZUIJLEN, 1992. ANTICHETA BREVIPENNIS NEW TO THE FAUNA OF THE 

NETHERLANDS (DIPTERA: SCIOMYZIDAE). - ENT BER., AMST. 52 (5): 70-72. 

Abstract: Anticheta brevipennis is recorded for the first time from The Netherlands. A male was captured near Hasselt 

(province of Overijssel), while a second male and a female were captured near Udenhout (province of Noord-Brabant). 

The only other species of the genus Anticheta known to occur in The Netherlands is A. analis. Till now both species 

have been rarely collected in The Netherlands. 

H. de Jong, Afdeling Entomologie, Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Plantage Midden- 

laan 64, 1018 DH Amsterdam. 

J. W. A. van Zuijlen, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Raamsteeg 2, 2300 RA Leiden. 

Inleiding 

Bij het nazien van ongedetermineerd vliegen- 
materiaal in de collectie van de afdeling Ento¬ 
mologie van het Instituut voor Taxonomische 
Zoölogie (Zoölogisch Museum) te Amsterdam 
(ZMA) viel een exemplaar op van wat bij de¬ 
terminatie een mannetje van Anticheta brevi¬ 

pennis (Zetterstedt) bleek te zijn. De vlieg werd 
door de heer B. van Aartsen met behulp van 
een malaiseval gevangen in de „Stadsgaten” bij 
Hasselt (Overijssel) op 3.viii.l986. Door de In- 
sektenwerkgroep van de KNNV-afdeling Til¬ 
burg werden van dezelfde soort in de week van 
26.V. tot 2.vi. 1990 een mannetje, en in de week 
van 14 tot 21 .vii. 1990 een vrouwtje gevangen in 
„De Brand” bij Udenhout (Noord-Brabant). 
Ook hier betrof het vangsten gedaan met een 
malaiseval. Anticheta brevipennis werd nog 
niet eerder uit Nederland vermeld. 

Het genus Anticheta Haliday 

Het genus Anticheta (in de literatuur door¬ 
gaans foutief ten tonele gevoerd als Antichaeta 

Haliday) behoort tot de familie Sciomyzidae, 
ook wel slakkendodende vliegen genoemd. Tot 
nu toe zijn er dertien soorten in dit genus be¬ 
schreven, waarvan zes soorten uit het Palae- 
arctisch gebied bekend zijn. Alle zes staan als 

vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam te boek 
(Rozkosnÿ, 1984, 1987; Rozkosnÿ & Elberg, 
1984). Anticheta brevipennis is van de Palae- 
arctische soorten nog de meest algemeen 
voorkomende soort. Het is een klein donker 
vliegje (3,4-5,0 mm lang) dat niettemin gemak¬ 
kelijk te herkennen is aan de enigszins be- 
rookte, smalle en verkorte vleugels (fig. 1). Aan 
de laatste eigenschap ontleent de soort haar 
naam. Opgemerkt moet worden dat het bij 
Hasselt gevangen mannetje in een veel gebruikt 
determinatiekenmerk afwijkt van wat gewoon¬ 
lijk wordt aangetroffen bij A. brevipennis: hij 
is in het bezit van een presuturale borstel. Vol¬ 
gens de bestaande beschrijvingen van A. bre¬ 

vipennis dient zo’n borstel bij deze soort afwe¬ 
zig te zijn (borstel aangeduid door pijltje in 
% ï). 

Determinatie van dit exemplaar met onder 
andere Revier & Van der Goot (1989) leverde 
geen eenduidige soortbepaling op. Professor 
Rozkosnÿ, dè expert op het gebied van de 
Palaearctische Sciomyzidae, bevestigde echter 
ons vermoeden dat het hier wel degelijk A. 

brevipennis betreft. 
Anticheta brevipennis is de tweede uit Ne¬ 

derland bekende vertegenwoordiger van het 
genus Anticheta. Eerder werd A. analis (Mei- 
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Fig. 1. Anticheta brevipennis, Hasselt (Ov.), 3.viii.l986. 

gen) aangetroffen, een soort waarvan tot nu 
toe in ons land tenminste zeven exemplaren 
zijn verzameld: Bussum, 12.v. 1903, $; Amster¬ 
dam, S.viii. 1920, geslacht onbekend; Amster¬ 
dam, 23.iv.1921, $; Voorthuizen, 21 .iv. 1982, 
$; Nederhorst den Berg, 2.VÜ.1982, <$; „De 
Brand”, Udenhout, 28.iv-6.v.l990, $ en 19- 
26.V. 1990, $. Beide laatste exemplaren bevin¬ 
den zich in de collectie Van Zuijlen, de overige 
exemplaren horen thuis in de collectie van het 
ZMA (het exemplaar van Amsterdam waar¬ 
van het geslacht niet meer kon worden vastge¬ 
steld en het vrouwtje gevangen te Voorthuizen 
zijn inmiddels uit de collectie van het ZMA 
verdwenen). 

Zowel A. analis als A. brevipennis kunnen 
tot de zeldzaamheden onder de Nederlandse 
Sciomyzidae worden gerekend. De kleine 

vliegjes kunnen echter gemakkelijk over het 
hoofd worden gezien. 

Habitat en biologie 

Volgens de literatuur kan A. brevipennis plaat¬ 
selijk talrijk zijn in vochtige en beschaduwde 
habitats met kruidachtige vegetatie aan de 
zoom van bossen en aan de randen van moe¬ 
rassen en tijdelijke plassen. Als vliegtijd van A. 

brevipennis wordt de periode van midden juni 
tot eind augustus of begin september opgege¬ 
ven (Knutson, 1966; Rozkosnÿ, 1984). Het in 
„De Brand” gevangen mannetje mag dan ook 
als een vroeg exemplaar beschouwd worden. 

Knutson (1966) bestudeerde de biologie van 
A. analis en A. brevipennis. De larven van deze 
soorten hebben een voor de familie unieke Ie- 
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venswijze. Normaal gesproken zijn de larven 
van Sciomyzidae predatoren of parasitoiden 
van jonge of volwassen slakken. De soorten 
van Anticheta daarentegen voeden zich in het 
larvale stadium uitsluitend met de eieren en de 
zich ontwikkelende embryo’s van slakken. De 
slakken zelf worden door de Anticheta-larven 
ongemoeid gelaten. 

De larven van A. analis schijnen zich in het 
veld te beperken tot de eikapsels van Galba 

truncatula (Muller). In het laboratorium ble¬ 
ken ze echter ook te kweken te zijn op de 
eikapsels van Lymnaea stagnalis (Linnaeus) en 
de eimassa’s van een Succinea-soort. De larven 
van A. brevipennis werden in het veld aange¬ 
troffen in de eimassa’s van een Succinea-soort, 
maar voedden zich in het laboratorium ook 
met de inhoud van de eikapsels van Galba 

truncatula. De eerste twee dagen van hun be¬ 
staan doen de larven van beide Anticheta-soor¬ 
ten zich te goed aan de gelatineuze laag die de 
embryo’s omgeeft, vervolgens worden de em¬ 
bryo’s zelf geconsumeerd. Voor een gedetail¬ 
leerde beschrijving van de biologie van de 
beide soorten wordt verwezen naar Knutson 
(1966). 

Dankwoord 
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Lijntekeningen, kaarten en grafieken dienen uitgevoerd te zijn in zwarte inkt op tekenpapier of transparant 

papier bij voorkeur 1,5 tot 3 X zo groot als de gewenste grootte in druk. Foto’s dienen glanzend afgedrukt 
te zijn. Alle illustraties (incl. foto’s) worden genummerd in arabische cijfers (niet in letters). Het combineren 
van figuren en platen dient zodanig te geschieden dat reductie op paginabreedte mogelijk is. Bij de montage 
dient rekening te worden gehouden met de benodigde ruimte voor het onderschrift. De redactie is eventueel 
bereid bij het monteren van platen te helpen. Onderschriften van de figuren dienen op een apart vel te worden 
bijgevoegd. 

Wetenschappelijke namen van dieren worden bij de eerste citering in de hoofdtekst voorzien van de correcte, 
voluit geschreven auteursnaam, die waar nodig tussen haakjes wordt geplaatst. Voor namen van planten die 
in Nederland voorkomen gebruike men de nomenclatuur van de laatste druk van „Heukels” Flora van 
Nederland. Bij het gebruik van de Nederlandse en de Latijnse naam komt eerst de Nederlandse naam en dan 
tussen haakjes de Latijnse naam. 

Literatuurverwijzingen in de tekst kunnen als volgt gebruikt worden: „Mosley (1932) zegt...” of „(Mosley, 
1932)”. Aan het eind van ieder artikel wordt de lijst van geciteerde literatuur gegeven in alfabetische volgorde 
van de namen van de auteurs en chronologisch per auteur. Voor tijdschriftartikelen dienen achtereenvolgens 
gegeven te worden: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel van het artikel, titel 
van het tijdschrift (afgekort volgens de „World List of Scientific Periodicals” of de laatste editie van de „List 
of Serial Publications in the British Museum (Natural History) Library”), deelnummer, en nummers van de 
eerste en laatste pagina van het artikel, en van eventuele platen buiten deze paginering. Boeken worden geciteerd 
door achtereenvolgens te geven: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel, eerste 
en laatste pagina, eventuele platen buiten deze paginering, uitgever en plaats van publikatie. Voor interpunctie 
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Tijdschriftartikelen: 

Cassagnau, P. & C. Delamare Deboutteville, 1955. Mission Henri Couffaut au Liban. - Archs. Zool. exp. gén. 
[2] 91: 365-395. 

Boeken: 

Greenberg, B., 1973. Flies and diseases 2: i-xvi, 1-235. Junk, The Hague. 

Artikelen in boeken: 

Whittle, J. R. R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. 
Lawrence ed.): 75-J 15. Blackwell, London. 

Voor details van opmaak, kopjes, enz. wordt men verzocht zich zoveel mogelijk te richten naar een recent 
nummer van EB. 

Een drukproef en het originele manuscript of een fotocopie worden ter correctie toegezonden aan de (eerste) 
auteur. De drukproef dient zonder vertraging gecorrigeerd te worden en tezamen met het manuscript terug¬ 
gezonden te worden aan de redactie. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur 
toegezonden. 

Tezamen met de drukproef wordt de auteur een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal over¬ 
drukken opgegeven kan worden. De (eerste) auteur ontvangt 50 overdrukken gratis, meerdere overdrukken 
zijn tegen betaling beschikbaar. 

De artikelen worden zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde waarin zij geaccepteerd zijn voor publikatie. 
Incidenteel, ter beoordeling van de redactie, kunnen artikelen voorrang krijgen. 
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Nieuwe en zeldzame boorvliegen voor de Nederlandse en 
Belgische fauna (Diptera: Tephritidae) 

B. van Aartsen 

AARTSEN, B. VAN, 1992. NEW AND RARE FRUIT FLIES FOR THE DUTCH AND BELGIAN FAUNA 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE). - ENT BER., AM ST 52 (6): 73-76. 

Abstract: Paroxyna misella, Tephritis mairicariae, T crepidis, T fallax and Chetostoma stackelbergi are recorded for 

the first time from The Netherlands. Myopites inulaedyssentericae. Paroxyna misella and P Ihommei are recorded new 
for the Belgian fauna. In addition to the distributional data given by Kabos & Van Aartsen (1984), new localities are 

presented for some rare species. 

Travertin 34, 8084 EH’t Harde. 

Inleiding 

Kabos & Van Aartsen (1984) geven een tabel 
voor de Nederlandse boor- en prachtvliegen en 
tevens een overzicht van de soorten boorvlie¬ 
gen die voorkomen in Nederland, België en 
Groot-Brittannië. In deze lijst worden 70 soor¬ 
ten voor de Nederlandse fauna vermeld, en 71 
voor de Belgische fauna. Sinds deze publikatie 
zijn er vijf nieuwe soorten voor Nederland en 
drie voor België verzameld. Daarnaast zijn een 
aantal zeldzame soorten waargenomen, waar¬ 
van, in aanvulling op de verspreidingsgegevens 
zoals gepresenteerd in Kabos & Van Aartsen 
(1984), de vindplaatsen kort vermeld zullen 
worden. Indien niet anders vermeld, zijn de 
genoemde Tephritidae aanwezig in de collectie 
Van Aartsen. 

Nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna 

Uit Nederland waren 12 soorten van het genus 
Tephritis bekend, die redelijk goed te onder¬ 
scheiden zijn aan het vlekkenpatroon op de 
vleugels (zie de tekeningen in Kabos & Van 
Aartsen, 1984). Sindsdien zijn een drietal 
nieuwe Tephritis soorten waargenomen en wel 
T matricariae (Loew), T crepidis (Hendel) en 
T fallax (Loew). 

Tephritis matricariae werd in aantal (26 
exemplaren) verzameld op de Wrakelberg bij 
Colmont en op de Sint Pietersberg bij Maas¬ 
tricht, in de periode tussen 11 april en 23 juli 

1990. Deze soort komt voor in Midden- en 
Zuid-Europa en Turkije en is ook bekend uit 
België (Leclercq, 1971). De larven van T ma¬ 

tricariae zouden mineren in de bloemhoofdjes 
van klein streepzaad, Crépis capillaris (L.) 
Wallr. (Séguy, 1934). Deze plant is echter niet 
van de Wrakelberg bekend (Willems, 1987), 
maar zal ongetwijfeld in de directe omgeving 
voorkomen. 

Tephritis crepidis werd eveneens in aantal 
(13 exemplaren) op de Wrakelberg en de Sint 
Pietersberg gevangen, en wel van de eerste helft 
van mei tot half augustus, in de jaren 1989, 
1990 en 1991. T crepidis komt vooral voor in 
Midden-Europa (Hendel, 1927) maar is niet 
uit België en Engeland bekend (Kabos & Van 
Aartsen, l.c.). De larven van T crepidis leven 
in aantal bijeen in de bloemhoofdjes van groot 
streepzaad (Crépis biennis L.). Deze plant 
komt echter niet op de Wrakelberg voor. Wel 
is de Wrakelberg de groeiplaats van een andere 
Crépis soort, namelijk paardebloemstreepzaad 
('Crépis vesicaria L.) (Willems, 1987). Volgens 
Hendel (1927) is C. biennis niet de enige Crépis 

soort als waardplant voor de larven van T 

crepidis. 

Dr. Bernard Merz controleerde mijn exem¬ 
plaren van Tephritis'leontodontis (de Geer) en 
hij constateerde dat zich hiertussen enkele 
exemplaren van T fallax bevonden. Deze wa¬ 
ren verzameld op de Wrakelberg en de Kun- 
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Fig. 1. Chetostoma stackelbergi ( Rho¬ 
dendorf), S (uit Rhodendorf, 1955; re¬ 
produced with permission from Trudy 
zool. Inst. Akad. Leningr. 18: 325-327 
(fig. 2). Zoological Institut St. Peters¬ 
burg, Russia). 

derberg in augustus 1966 en 1967. Tephritis 

fallax en T. leontodontis hebben een vrijwel 
gelijke vlekkentekening op de vleugels. Te¬ 

phritis fallax heeft echter zwarte haren op de 
tergieten, terwijl deze bij T leontodontis wit 
zijn. Over de biologie van T fallax is niets 
bekend. De soort komt voor in Noord- en 
Centraal-Europa en Rusland en is niet bekend 
uit België en Engeland (Hendel, 1927). 

Een opmerkelijke nieuwe soort voor onze 
fauna is Chetostoma stackelbergi (Rohden- 
dorf). In de omgeving van Tongeren (Gld.) 
sleepte ik op 25 april 1990 één vrouwtje. Deze 
soort was heel lang alleen bekend van één man¬ 
netje (fig. 1), gevangen in 1923 bij Leningrad. 
Recent zijn wat meer exemplaren verzameld, 
waaronder twee vrouwtjes uit Noorwegen 
(Greve, 1986). De vleugeltekening van het 
vrouwtje van C. stackelbergi, dat nog niet be¬ 
schreven is, is volkomen identiek aan die van 
het mannetje, waardoor ze gemakkelijk kan 
worden herkend. 

De larven van Tephritidae zijn hoofdzake¬ 
lijk fytofaag. Een uitzondering vormt Rha- 

cochlaena toxoneura (Loew). De larve van 
deze soort was tot voor kort nog onbekend, 
maar is nu beschreven door Köpelke (1984, 
1985). De larven leven in de gallen van Ponta- 

nia soorten (Hymenoptera: Tenthredinidae), 
waar zij eerst de bladwesplarven uitzuigen en 
dan verder vreten aan het binnenste van de gal. 
Recent is echter ook een vrouwtje van C. stac¬ 

kelbergi gekweekt uit de gal van een bladwesp: 
Hoplocamppides xylostei (Giraud) (Dr. V. 
Richter te Leningrad, in litt.). Deze bladwesp- 
gal was aangetroffen op rode kamperfoelie 
(Lonicera xylosteum L.), verzameld ten zuiden 
van Leningrad. De bladwesp H. xylostei is niet 
uit ons land bekend. Bij de Nederlandse vind¬ 
plaats komt wel kamperfoelie voor. In 1991 
leverde controle van deze kamperfoelie op de 
betreffende gallen niets op. 

In 1988 ving J. H. Woudstra, bij het slepen 
van bijvoet (Artemisia vulgaris L.) op een ru¬ 
deraal terrein midden in Zaandam de boor- 
vlieg Paroxyna misella (Loew). Toen ik het 
jaar daarop met J. H. Woudstra dezelfde plek 
nogmaals bezocht, bleek P misella hier zeer 
talrijk op de genoemde waardplant aanwezig. 
Ook op een tweede vindplaats bij Zaandam 
bleek de soort voor te komen. De heer J. H. 
Woudstra ving in 1991 nog een exemplaar van 
deze soort in het Centraal Station van Amster¬ 
dam. Determinatie van materiaal in de collec¬ 
tie van B. Wakkie leverde nog een tweetal 
exemplaren op, verzameld te Amsterdam 
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(Frankendaal) en IJmuiden in het jaar 1991. 
Alle bovengenoemde waarnemingen dateren 
van eind september en oktober. Volgens Dr. 
Merz (mondelinge mededeling) hebben de Ne¬ 
derlandse exemplaren van P misella een veel 
donkerder vlekkentekening dan die van Mid- 
den-Europa. 

Paroxyna misella komt voor in Engeland, 
waar de soort twee generaties per jaar heeft 
(White, 1988), en in een groot deel van het 
vaste land van Europa, uitgezonderd het zui¬ 
den (Hendel, 1927; White, 1988) maar ook 
China. Hendel (1927) vermeldt dat de soort 
gekweekt is uit Lactuca scariola L. 

Nieuwe soorten voor de Belgische fauna 

In 1985 stuurde Grootaert van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
mij een aantal boorvliegen die door Verkest 
waren uitgekweekt uit gallen van A. vulgaris. 

Het bleek hier eveneens de soort P misella te 
betreffen. Paroxyna misella is nieuw voor de 
Belgische fauna. Een drietal gallen, verzameld 
in de duinen te Koksijde (België) in juni 1985, 
bevonden zich als verdikking van de stengel 
juist onder de top van niet bloeiende planten. 
De gallen bestonden uit een enkele kamer, die, 
naast zwarte uitwerpselen, poppen en larven 
bevatten, zes in iedere gal. De volwassen vlie¬ 
gen kwamen in de tweede helft van juni uit, de 
kortste popduur bedroeg acht dagen. 

In de week van 23-30 mei 1985 werden door 
de heer Th. Gijswijt te Buzenol (België) een 
aantal exemplaren gevangen van de soort My- 

opites inulaedyssentericae Blot. De vliegen 
werden gesleept van liedblaadjes (Pulicaria dy- 

senterica L.). Dit is de voedselplant van de 
larven, die mineren in de bloemhoofdjes 
(White, 1988). De soort heeft een groot ver¬ 
spreidingsgebied in West-, Midden- en Oost- 
Eurpa (White, 1988), maar was nog niet eerder 
vermeld voor de Benelux landen. 

In augustus 1989 ving ik op het Belgische 
deel van de St. Pietersberg een aantal exempla¬ 
ren van Paroxyna Ihommei Hering, een soort 
die nieuw is voor de Belgische fauna. Deze 
soort werd door Kabos & Van Aartsen (1984) 
vermeld als nieuw voor de Nederlandse fauna. 

Op de Sint Pietersberg bleken de larven te 
mineren in de bloemhoofdjes van margriet 
('Chrysanthemum leucanthemum L.). Paro¬ 

xyna Ihommei is nu bekend van Frankrijk, 
België, Nederland en Engeland. 

Aanvullende verspreidingsgegevens van enige 
zeldzame soorten 

Als aanvulling op de verspreidingsgegevens 
vermeld in Kabos & Van Aartsen (1984) wor¬ 
den van een aantal soorten hieronder nieuwe 
vindplaatsen in Nederland en België gegeven. 

Rhacochlaena toxoneura (Loew): Lelystad, 
eind mei, begin juni 1986, in groot aantal in een 
malaiseval (leg. J. de Rond); Wrakelberg 
(Colmont), 28.V. 1989; Sint Pietersberg (Maas¬ 
tricht), 21.vi.1986. Paroxyna absinthii (Fabri- 
cius): Wrakelberg (Colmont); Sint Pietersberg 
(Maastricht); Born; Borssele; Kortgene (op de 
laatste twee vindplaatsen leefde de larve op 
zeealsem, Artemisia maritima L.). Trypeta im- 

maculata (Macquart): Vlodrop, 21.vi.1983. Ic- 

t erica westermanni (Meigen): Dirksland, 
17.viii.1989 (leg. K. J. Huisman). Tephritis di- 

oscurea (Loew): Born, 13.vii.1986; Bemeler- 
berg (Bernden), 11.x. 1989. Tephritis formosa 

(Loew): Wrakelberg (Colmont), 19.vi. 1990; 
Cadier en Keer, 15.viii.1991. Tephritis vesper- 

tina (Loew): Amsterdamse Waterleiding¬ 
duinen (Amsterdam), 6.XÜ.1984. Tephritis 

hyoscyami (Linnaeus): Sint Pietersberg 
(Maastricht), 27.V.1987; ’t Harde, 24.vi.1984. 
Orellia distans (Loew): Mirwart, België, 
20.vi. 1948, leg. Tollet. Tephritis neesii (Mei¬ 
gen): Zijpbeek (Rekum), België, 29.v. 1985, leg. 
P. Poot. Tephritis conura (Loew): Ethe (Val de 
Rabei), België, 23.vi.1988. 

Slotopmerkingen 

De bovenvermelde nieuwe soorten meegere¬ 
kend, bedraagt het totale aantal Nederlandse 
boorvliegensoorten nu 75, terwijl de Belgische 
fauna nu 74 soorten kent. Drie van de nieuwe 
Nederlandse soorten zijn afkomstig van de 
Wrakelberg (Colmont). De aanvullende gege¬ 
vens over de verspreiding van een aantal zeld¬ 
zame soorten zijn eveneens voor een groot deel 
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afkomstig van de Wrakelberg. Ongetwijfeld is 
de Wrakelberg in entomologisch opzicht een 
zeer rijk gebied, maar in dit geval zijn de vele 
interessante vondsten gedaan in Zuid-Limburg 
in het algemeen en op de Wrakelberg in het 
bijzonder, het gevolg van een grotere verzamel- 
intensiteit vergeleken met de rest van Neder¬ 
land. Dit betekent echter dat in veel gebieden 
in Nederland nog interessante en zelfs nieuwe 
soorten voor de fauna ontdekt zullen kunnen 
worden. De opvatting van Kabos & Van Aart- 
sen (1984: 8-9) dat het ”. . . thans niet waar¬ 
schijnlijk is, dat er nog nieuwe soorten in 
Nederland zullen worden aangetroffen . . .” 
dient, gezien de in dit artikel vermelde waarne¬ 
mingen, te worden herzien. 
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Ergänzungen zur Käferfauna der Niederlande (Coleoptera) 

F. C. F. Sterrenburg 

STERRENBURG, F. C F, 1992. ADDITIONS TO THE BEETLEFAUNA OF THE NETHERLANDS (COLEO¬ 

PTERA) ENT BER., A MST. 52 (6): 77-80. 

Abstract: The Coleoptera Tachyporus dispar (Staphylinidae), Curimopsis nigrita (Byrrhidae) and Miarus dulcanasutus 

(Curculionidae) are recorded for the first time from The Netherlands. Biological and distributional notes on the species 
are given. Additional Dutch records of Micropeplus staphylinoides (Staphylinidae), Eucinetus haemorrhoidalis (Euci- 

netidae), Cytilus auricomus (Byrrhidae), Clitosthetus arcuatus (Coccinellidae), Rhagium inquisitor (Cerambycidae), 
Apionpseudocerdo (Curculionidae), Gronops inaequalis (Curculionidae) and Rhinoncus albicinctus (Curculionidae) are 

presented. 

Bavoylaan 6, 2594 BT Den Haag. 

Einleitung 

Die nachstehende Abhandlung enthält faunis- 

tische und ökologische Ergänzungen zu den 

bisher veröffentlichten Daten über die Käfer¬ 

fauna der Niederlande. Sie betreffen Neufunde 

für die niederländische Fauna oder Arten von 

besonderem Interesse (sogenannte seltene Ar¬ 

ten). Die Arbeit stellt eine Fortsetzung zu einer 

ersten von mir veröffentlichten Übersicht 

(Sterrenburg, 1989) dar. Neben den Ergebnis¬ 

sen meiner eigenen Sammeltätigkeit sind die 

Resultate einer Auswertung des Materials an 

Byrrhidae aus den Jahren 1959-1963 von der 

Biologischen Station in Wijster mit einbezogen 

(Käfer aus fast ganzjährig aufgestellten Boden¬ 

fallen: fünf Jahrserien). 

In der Nomenklatur folge ich Lucht (1987). 

Die Belege befinden sich in der Sammlung des 

Verfassers. 

Neunachweise für die Fauna der Niederlande 

Tachyporus dispar Paykull 

Diese von Paykull in 1789 beschriebene Art 

wurde lange Zeit zu Tachyporus chrysomeli- 

nus Linnaeus synonym gestellt oder völlig in 

den Katalogen vergessen, bis sie 1988 von 

Booth wieder in ihren Rang als gute Art erho¬ 

ben wurde. Der Unterschied liegt im Aedeagus 

(siehe Booth, 1988) und in der Beborstung des 

Flügeldeckenhinterrandes: bei T dispar ist er 

mit vier, bei T chrysomelinus mit drei Borsten 

versehen. Nach Booth is T dispar ein Bewoh¬ 

ner feuchter Biotope im Gegensatz zu T chry¬ 

somelinus, welcher in trockenen Habitaten 

lebt. Diese Angabe entspricht den bisher be¬ 

kannt gewordenen niederländischen Funden. 

In meiner Sammlung befinden sich Stücke aus: 

Groningen: Meerwijck, Zuidlaarder Meer, 

Sumpfgelände, iii.1989; Drenthe: Eursinge, 

V.1990, aus Gebüsch an einem feuchten Weg¬ 

rand geklopft; Overijssel: de Lutte, ii. 1990, aus 

Genist; Gelderland: Woold, ii. 1990; Zuid-Hol- 

land: Ouderkerk aan de Ussel, Loetbos, feuch¬ 

ter Wald, vi.1990; Rockanje, Voorne’s Duin, 

i. 1990, häufig in einem feuchten Moosrasen in 

den Dünen. Es kann angenommen werden, 

dass T dispar auch in unserer Region überall 

in feuchten Biotopen aufzufinden sein wird. 

Curimopsis nigrita Palm 

Im Material der Biologischen Station in Wijs¬ 

ter befanden sich 14 Stücke dieser Art, alle 

vom Fundort Kralose Heide, Drenthe aus Bo¬ 

denfallen erbeutet. Aus Calluna-HddQ, v.1961, 

stammen 2 Stücke, vi.1962, 3 Stücke sowie v 

und vi. 1963 je ein Stück. Aus Erica-Heide, 

v. 1962 stammen 2 Exemplare, aus einem Mo- 

linia-feld, vi. 1961, v und vi.1962, v und vi. 1963 

jeweils ein Stück. 

Die unserem Land nächstliegende Punkte 
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ihres Vorkommens liegen in Dänemark 

(Lucht, 1987), Hamburg, Deutsch-Friesland, 

Oldenburg und im nördlichen Rheinland 

(Koch, 1989). Die Art lebt muscophag in 

Sphagnum und unter Calluna auf feuchten 

Böden (Koch, 1989). Aufgrund der holländi¬ 

schen Funde ist der Lebensraum zu erweitern. 

Sie lebt ebenfalls in Erica-Heiden auf ur¬ 

sprünglichen Heideflächen und sogar in Moli- 

ratf-feldern. Die anderen Arten dieser Gattung 

bewohnen ganz andere Habitate. 

Miarus dulcanasutus E. Kangas 

Ein Stück dieser Art fing ich in Bernden (Lim¬ 

burg), vii.1990 an Campanula. Dieser Miarus 

wurde erst 1976 als selbstständige Art beschrie¬ 

ben und ist daher noch wenig bekannt. Die 

Unterschiede von der Schwesterart M. grami- 

nis Gyllenhal gibt Lohse (1983) an. Vom West- 

und Mitteleuropäischen Faunengebiet war sie 

bisher nur aus dem Westen Deutschlands be¬ 

kannt geworden (Lucht, 1987). 

Arten von besonderem Interesse 

Micropeplus staphylinoides Marsham 

Die bislang bekannten Fundorte sind von Bee- 

nen (1983) zusammengetragen: Valkenburg, 

1911 und Cadier en Keer, xii.1977, i. 1982, 

beide in der Bodenstreu. Neufunde: Bunde, 

Bunderbos, ix und x.1989, aus moderndem 

Laub im Wald gesiebt. Anscheinend is M. sta¬ 

phylinoides eine mehr kälte-angepasste Art, 

deren Vorkommen sich auf Süd-Limburg be¬ 

schränkt. Koch (1989) gibt folgende Vorkom¬ 

men an: In schimmeldem Stroh von Scheunen, 

in hohlen Getreidekörnern des Bansenstrohs, 

in faulendem Heu und unter moderndem 

Laub. Angesichts des häufigen Vorhanden¬ 

seins dieser Nischen muss ein anderer Faktor 

im Spiel sein (Lehmboden?), der das einge¬ 

schränkte Vorkommen von M. staphylinoides 

bestimmt. 

Eucinetus haemorrhoidalis Germar 

Brakman (1966a) gibt nur folgende Fundmel¬ 

dungen an: Middelburg, Ende des vorigen 

Jahrhunderts; Den Haag, v.1957; Cadzand, 

iv. 1963 und Nieuwvliet, iv.1964, alle Funde in 

den Dünen. Seitdem nicht mehr gemeldet. 

Neufund: Wolfheze, de Buunderkamp, Wald¬ 

gebiet, X. 1990, unter verpilzter Rinde einer Na¬ 

delholzstubbe. Die von Reitter (1911) und 

Lohse (1979) aufgeführten Habitate sind un¬ 

vollständig, eine fast komplette Aufzähling fin¬ 

det sich bei Koch (1989), nur sind für das 

Westareal auch Waldgebiete zu nennen. Larve 

und Imago sind an verpilztem oder verschim¬ 

meltem Material gebunden. 

Cytilus auricomus Duftschmid 

In dem Material der biologischen Station in 

Wijster befanden sich 98 Stücke dieser Art, aus 

Bodenfallen in den Jahren 1959-1963 erbeutet, 

was der Zahl der in diesen Fallen in der selben 

Periode gefangenen Exemplare von Byrrhus 

fasciatus Forster etwa gleichkommt. Letztere 

Art gilt als häufig. Cytilus auricomus ist eine 

stenotope Art, die nur in Sumpfwiesen, feuch¬ 

ten Heiden und Mooren vorkommt. Von 

Everts ( 1898) als sehr selten betrachtet und nur 

aus Den Haag, Loosduinen und Maarsbergen 

gemeldet, später (Everts, 1922) sind ihm noch 

Stücke als Gelderland, Noord-Brabant und 

Limburg bekannt geworden. Eine weitere Mel¬ 

dung machten Berger & Poot (1970) aus Echt 

und Arcen. Meiner Ansicht nach is C. aurico¬ 

mus wieder ein Beispiel für eine angeblich sel¬ 

tene Art, die wie andere Arten bei Anwendung 

geeigneter Fangmethoden (Bodenfallen) 

durchaus zahlreich auftritt. 

Clitosthetus arcuatus Rossi 

Die einzigen bisher in unserem Land gefunde¬ 

nen Exemplare befinden sich in der Sammlung 

Everts: Maastricht mit Zettel 4.vi.89 (= 1889), 

leg. Maurissen und Apeldoorn, ohne Datums¬ 

zettel, leg. Kerkhoven. Letzterer Fund liegt 

zwischen 1898 und 1922 wie aus Everts (1922) 

hervorgeht. Neufund: Naturschutzgebiet 

Springendal bei Ootmarsum, 27.vii.1990. Das 

Tier befand sich in den von mir zum Abstreifen 

niedriger Vegetation und Gesträuch - u.a. Ha- 
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gedorn benutzten Regenschirm. In der Um¬ 

gebung der Fundstelle befand sich weit und 

breit kein Efeu (an der die Art meistens gefun¬ 

den wird), so dass dieser Fund die Angabe 

Koch’s (1989) bestätigt, dass C. arcuatus auch 

auf Sträuchern lebt. Sie ist eine thermophile 

Art. Wiewohl C. arcuatus wegen seiner Flüch¬ 

tigkeit schwer zu erbeuten ist, stellt sich doch 

bei einem derart seltenen und fast 70 Jahre 

nicht mehr gefundenen Tier die Frage, ob C. 

arcuatus in den Niederlanden einheimisch ist 

oder ob wir es mit in heissen Sommern zuge¬ 

flogenen Exemplare zu tun haben. 

Rhagium inquisitor Linnaeus 

Ausserhalb einer Meldung von 8 Stücke aus 

Limburg, Schinveld in 1956 (Van der Wiel, 

1962) liegen bisher nur Meldungen aus 

Twenthe vor: Delden, vor 1922 (Everts, 1922); 

Enschede, ii und iv. 1958, in Anzahl (Van der 

Wiel, l.c.) und aus Holten, v. 1979 ebenfalls in 

Anzahl (Van Aartsen & Kervink, 1980). Aus¬ 

ser ettliche Stücke, gefunden in der Puppen¬ 

wiege an geschlagenem Holz in Twenthe, Bath- 

men, i. 1992, Holten, i. 1992 und Ootmarsum, 

ii. 1990 fand ich ein Exemplar in Drenthe, 

Dwingeloo, ii. 1990. Anscheinend gibt es in 

Twenthe eine gröszere Population dieser Art, 

die jetzt nach Norden vordringt. 

Apion pseudocerdo Dieckman 

Die Erstmeldung dieser Art stammt aus Elsloo 

(Sterrenburg, 1989). Seitdem fand ich A. pseu¬ 

docerdo noch in Winterswijk, vi. 1988 und 

Mook, v. 1990. Sie lebt auf Vicia villosa Roth 

und Vicia cracca L. 

Gronops inaequalis Bohen 

Gronops inaequalis ist eine Adventivart aus 

Ost-Siberien, die sich in kürzester Zeit über 

Polen auch in den Niederlanden eingefunden 

hat (Van der Wiel, 1962). Schon vorher wurde 

sie in Delft, viii.1959 (Van Dijk, 1961), in Rot¬ 

terdam, xii.1959 (Van der Wiel, l.c.) und in 

Drunen, viii. 1968 (Berger & Poot, 1970) gefun¬ 

den. Ein Neufund machte ich am Philipsdam, 

viii. 1988, 2 Exemplare, unter einem Stein an 

dem trockenen Teil des dem Damm anliegen¬ 

den Strandes. Die Verbreitungsfähigkeit dieser 

Adventivart ist erstaunlich: der Damm war 

erst Anfang 1988 fertig geworden. Der für den 

Bau erforderliche Sand ist in der Nachbar¬ 

schaft aufgebaggert, so dass die Käfer nicht 

von anderswo hergebracht sein können. 

Rhinoncus albicinctus Gyllenhal 

Rhinoncus albicinctus wird von Everts (1898) 

nur von Arnhem, Brummen (Gelderland) und 

Maastricht gemeldet (von Brakman (1966b) 

sind diese Meldungen lediglich nach Provinzen 

geordnet). Seitdem gibt es keine neueren Mel¬ 

dungen aus den Niederlanden. Nach fast einem 

Jahrhundert wurde von mir eine Unmenge von 

Stücken an den Blüten von Polygonum am- 

phibium L., f. natans in einem fast trockenen 

Moor bei Lattrop, vii.1990 gefunden. Sie 

kommt nur an der Schwimmform der genann¬ 

ten Pflanze vor (Hoffman, 1954; Lohse, 1983) 

ausgenommen die var. tibialis Hoffman (Hoff¬ 

man, l.c.) die nicht in den Niederlanden hei¬ 

misch ist. Die Lebensweise macht das Erbeu¬ 

ten dieser Art normalerweise zu einer 

schwierigen Aufgabe. Vermutlich kommt diese 

streng monophage sondern auch stenotope 

Art auch andernorts, wo es ihre Wirtspflanze 

gibt, nicht selten vor. 
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Gypsochares nielswolffi n. sp. from Madeira (Lepidoptera: 
Pterophoridae) 

C. Gielis & E. Arenberger 

GIELIS, C. & E. ARENBERGER, 1992. GYPSOCHARES NIELSWOLFFI N. SP. FROM MADEIRA (LEPI¬ 
DOPTERA: PTEROPHORIDAE). ENT BER., AMST. 52 (6): 81 83. 

Abstract: The plume moth Gypsochares nielswolffi n. sp. is described from Madeira. The differences with the closely 

related species of the genus Gypsochares are given. 

C. Gielis, Mr. Haafkensstraat 36, 4128 CJ Lexmond, Nederland. 

E. Arenberger, Börnergasse 3/4/6, A-1190 Wien, Österreich. 

Introduction 

Among other Danish collectors, Mr. Niels 

L. Wolff had a great interest in the insect fauna 

of the islands in the Atlantic Ocean. Especially 

on Madeira he intensively collected insects.The 

collection, brought together in the Zoologisk 

Museum Copenhagen (ZMUC), is now under 

revision by Mr. O. Karsholt, who is preparing 

a publication on this fauna. He found a small 

series of plume moths (Pterophoridae), which 

he sent to the authors for a second opinion. 

The results will be published by Karsholt, with 

the exception of the new species described 

below. 

Gypsochares nielswolffi n. sp. 

(figs. 1-2) 

Type Material 

Holotype: Madeira, Serra d’Agua, Station Salazar, 6- 
7.ix. 1973 (Lomholt & Wolff), genitalia slide NLW 4201 

(ZMUC). Paratypes: 1 $, Madeira, Ribeira das Cales, 
1000 m, 28.vi.1975 (Niels L. Wolff), genitalia slide NLW 

4417 (CG); 1 Madeira, Pousada, Serra d’Agua, 660 m, 
31.viii. 1975 (Niels L. Wolff), genitalia slide NLW 4317 
(ZMUC). 

Diagnosis 

The species is characterized by the brown co¬ 

lour of the fore wing, with a distinct grey-white 

mid-costal line and second fore wing lobe. The 

related Gypsochares baptodactyla (Zeller) and 

G. bigoti Gibeaux & Nel have only limited 

white scaling along the costa between the dark 

costal spots in the first lobe. In the male geni¬ 

talia the present species is differentiated from 

G. bigoti by the single top of the saccus, and 

from G. baptodactyla by the shape of the val- 

vae and the spines on the valvae (Gibeaux & 

Nel, 1989). 

Description 

Male (fig. 1): Wingspan 15-18 mm. Head, 

thorax ochreous-brown, face and mesothorax 

white. Palpae ochreous-brown, short and 

curved up. Antennae faintly ringed grey-white 

and pale brown, shortly ciliated. Hind legs pale 

ochreous-white, with brown darkening at the 

base of the spur pairs. The spur pairs of equal 

length. 

Fore wings grey-brown. From the central 

part of the costa in the first lobe a streak to¬ 

wards the discal spot, along the basal half of 

the costa and the costa of the second lobe grey- 

white. Small dark brown spots in the discus, at 

the base of the cleft and at the costajust beyond 

the base of the cleft. Fringes grey, white hairs 

darkened in the tornal regions of both lobes. 

Underside brown, with a ochreous-brown cos¬ 

tal streak, in which a single costal dot beyond 

the base of the cleft. 

Hind wings grey-brown. Fringes grey. Un¬ 

derside brown. Androconial scales in a double 
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Fig. 2. Gypsochares nielswolffi 
Gielis & Arenberger, male 
genitalia, paratype, genitalia 
slide NLW 4417 (ZMUC). 
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row, black; the costal row the longer, more 
densely scaled, and extending well into the 
second lobe. 

Male genitalia (fig. 2): Valvae asymmetrical. 
Left valve with a stout cucullar top, shorter 
than the membraneous sacculus. The cucullus 
with a ventro-basal knob-like process and a 
ventral stout hooked and curved process. The 
right valve with a spine-like cucullar top and a 
rather small, ventral, cucullar process. The vin¬ 
culum wide and arched with a single saccus 
protusion. Tegumen and uncus simple. The 
juxta extended into a single ventrally curved 
process, which is as long as the uncus. Aede- 
agus sligthly curved. 

Female genitalia: Unknown. 
Etymology: The species is named after its 

collector, the stimulator of knowledge of the 
Madeiran fauna, Mr. Niels L. Wolff. 
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Trissolcus flavipes, een eiparasitoïd van Pentatomidae 
(Heteroptera), nieuw voor West-Europa (Hymenoptera: 

Scelionidae) 

L. G. Moraal 

MORAAL, L. G., 1992. TRISSOLCUS FLAVIPES, AN EGG PARASITOID OF PENTATOMIDAE (HETE¬ 
ROPTERA), NEW FOR WESTERN EUROPE (HYMENOPTERA: SCELIONIDAE). ENT BER., A MST 52 

(6): 84-86. 

Abstract: On two locations in The Netherlands eggs of Pentatomidae, collected from Pinus strobus and Quercus sp. 

respectively, were found to be parasitized by Trissolcus flavipes. The males and females which were collected in June, 

died respectively within two and five weeks. From the specimens collected in September the males died within two weeks 

but the females overwintered. The species is recorded for the first time from western Europe. 

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, PO. Box 23, 6700 AA Wageningen. 

Inleiding 

In Nederland komen ongeveer 600 soorten 

wantsen voor (Aukema, 1989). Slechts een ge¬ 

ring percentage hiervan is in onze streken scha¬ 

delijk op cultuurgewassen. Daarnaast zijn er 

veel predatoren, die een rol spelen in de popu- 

latiedynamica van schadelijke insekten. Een 

bekende roofwants in zowel loof- als naaldbos¬ 

sen is bijvoorbeeld de pentatomide Troilus lu- 

ridus (Fabricius). Deze predeert de larven van 

Hymenoptera, Lepidoptera en Coleoptera, 

maar ook adulte gechitiniseerde kevers 

(Brauns, 1976). Op hun beurt worden ook 

wantsen door natuurlijke vijanden belaagd. 

Het vrouwtje van de wants Elasmucha grisea 

(Linnaeus) (Acanthosomatidae) vertoont een 

vorm van broedzorg: na het leggen van de 

eitjes blijft ze op het legsel zitten tot de eitjes 

zijn uitgekomen. Dit gedrag verkleint de kans 

op predatie en waarschijnlijk ook op parasi¬ 

tisme omdat het vrouwtje de eitjes verdedigt 

door de belagers te verjagen (Melber & 

Schmidt, 1975). 

De eiparasitoïd Trissolcus flavipes 

Op 18 juni 1990 werd van Pinus strobus L. te 

Wageningen een eihoopje van een onbekende 

Pentatomidae verzameld. De eitjes werden uit¬ 

gekweekt, waarbij bleek dat alle 28 eitjes ge¬ 

parasiteerd waren. Van de uitgekomen parasi¬ 

toïden waren de mannetjes ondanks de voe¬ 

ding met honing binnen twee weken dood, 

terwijl de langste levensduur bij de vrouwtjes 

36 dagen bedroeg. 

Op 15 september 1990 werd te Arnhem een 

eihoopje met 14 eitjes van een onbekende Pen¬ 

tatomidae op Quercus sp. verzameld door de 

heer A. van Frankenhuyzen (fig. 1). Ook deze 

eitjes bleken alle geparasiteerd te zijn. De uit¬ 

gekomen parasitoïden werden met honing ge¬ 

voed en ter overwintering in een insectarium 

overgebracht. Van deze groep stierven de man¬ 

netjes binnen twee weken, maar de vrouwtjes 

overwinterden; het laatste vrouwtje stierf na 

194 dagen. 

Alle parasitoïden werden gedetermineerd 

als Trissolcus flavipes (Thomson) (Hymeno¬ 

ptera: Scelionidae), een soort die nog niet eer¬ 

der voor de Nederlandse fauna werd geregis¬ 

treerd (fig. 2). 

Discussie 

Scelionidae zijn primaire endoparasitoïden 

van eitjes van insekten en enkele andere arthro- 

poden. Het merendeel parasiteert eitjes die in 

hoopjes zijn afgezet, maar er zijn ook soorten 

die individueel gelegde eitjes parasiteren 
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Fig. 1. Eitjes van een Pentato- 
midae met een pas uitgekomen 
Trissolcusflavipes (Foto: A. van 
Frankenhuyzen). 

(Johnson, 1984), Binnen de subfamilie van de 

Telenominae worden Telenomus en Trissolcus 

(Asolcus) als de belangrijkste genera onder¬ 

scheiden (Johnson, 1984). De Telenomus- 

soorten zijn merendeels geassocieerd met eitjes 

van Lepidoptera, de Trissolcus-soorten met de 

eitjes van Heteroptera (Gauld & Bolton, 1988). 

In Engeland werd een complex van vier Tris¬ 

solcus- en twee Telenomus-soorten beschreven 

als eiparasitoïden van Pentatomidae (Java- 

hery, 1968). Veel wantsen, met name de Pen¬ 

tatomidae, zijn in tropische streken econo¬ 

misch belangrijke plaaginsekten op verschil¬ 

lende cultuurgewassen en daarom is er grote 

interesse in het gebruik van Trissolcus-soorten 

bij de biologische bestrijding (Bin & Johnson, 

1982; Safavi, 1968). 

Over de biologie van T flavipes is slechts 

weinig literatuur beschikbaar. In Italië werd 

deze soort in het kader van een onderzoek naar 

schadelijke wantsesoorten in hazelnootcultu- 

res gekweekt uit eitjes van de coreide Gonoce- 

rus acuteangulatus (Goeze) (Viggiani & Mi- 

neo, 1976). De eiparasitoïd is ook bekend uit 

Roemenië, waar deze samen met Telenomus 

chloropus (Thomson) en vier andere Trissol- 
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cws-soorten uit eitjes van schadelijke Eurygas¬ 

ter spp. op granen werden gekweekt (Teodo- 

rescu & Nadejde, 1983). Verder is T. flavipes 

bekend als eiparasitoïd van Palomena prasina 

Linnaeus en Carpocoris pudicus (Poda) in 

Rusland en Midden-Azië (Kozlov & Kono¬ 

nova, 1983). Het voorkomen van T flavipes 

werd tevens gemeld uit Japan en Korea (Ryu 

& Hirashima, 1984). 

Voor zover uit de literatuur bekend, werd T 

flavipes nog niet eerder in West-Europa aange¬ 

troffen. De vondst van T flavipes in Nederland 

betekent, dat deze soort een veel grotere ver¬ 

spreiding heeft, dan tot nu toe bekend was. 

Dankwoord 

De auteur is dank verschuldigd aan Dr. L. Huggert te 
Lund (Zweden) voor de determinatie van Trissolcus flavi¬ 
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Korte mededelingen 
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Het bewaren van insekten in chlorocresol 

Vaak ontbreekt aan het einde van een vangdag 

de tijd om de oogst op te prikken. Bovendien, 

sommige vangstmethoden leveren een zo grote 

collectie op, dat het onmogelijk is alles snel te 

verwerken. Vooral in warme vochtige klimaten 

kan dat problemen opleveren. Verschillende 

conserveringsmiddelen zijn schadelijk voor de 

later te verwerken insekten. Een aantal gechlo¬ 

reerde phenolen tasten het integument aan, 

met name de kleur. Organische oplosmiddelen 

ontvetten de insekten; het veel gebruikte ethyl- 

acetaat is daarvan een voorbeeld. Daar komt 

nog bij, dat ethylacetaat gemakkelijk ver¬ 

dampt, waarna rotting of uitdroging kan op¬ 

treden. 

Een oplossing voor de hiervoor beschreven 

problemen is eenvoudig, maar wellicht niet 

algemeen bekend. Al in het begin van de zesti¬ 

ger jaren beschreef Tindale de chlorocresolme- 

thode voor het conserveren van vlinders en 

sprinkhanen en voor het bewaren van massaal 

verzamelde insekten. Na een jaar in chlorocre- 

soldamp bewaard te zijn gebleven, bleken de 

insekten nauwelijks in kwaliteit te zijn terugge¬ 

lopen (Tindale, 1961). 

Aangemoedigd door de herdruk van Tinda¬ 

le’s publikatie in Sphecos (12: 6, 1986) heb ik 

gedurende vier zomers een deel van de gevan¬ 

gen wespen bewaard in chlorecresol. De wes¬ 

pen werden daarna opgeprikt, met tijdsver¬ 

schillen van één tot drie maanden. Tot op 

heden is er geen verschil waarneembaar tussen 

de direct opgeprikte dieren en degenen die in 

chlorocresol zijn bewaard. 

Chlorocresol (4-chloro-3-methylphenol) is 

een zwak naar phenol riekende kristallij ne stof, 

die irritatie van de huid kan veroorzaken. Na 

het aanraken van de stof is het raadzaam de 

handen te wassen. De firma Merck verkoopt 

chlorocresol onder de naam „4-Chlor-methyl- 

phenol” in een verpakking van 250 gram. Mijn 

verbruik in vier jaar is ongeveer 10 gram ge¬ 

weest. 

Voor het bewaren van insekten kunnen al¬ 

lerlei goed af te sluiten doosjes worden ge¬ 

bruikt. Voor wespen gebruik ik veelal klein¬ 

beeld filmdoosjes. Handig zijn de aluminium 

doosjes met een vlakke sluitnaad, die gemak¬ 

kelijk kunnen worden dichtgetaped. 

In de doosjes deponeer ik een hoeveelheid 

chlorocresol ter grootte van een bruine boon, 

afgedekt met tissue. Daarop worden de insek¬ 

ten, eventueel in lagen, aangebracht en afge¬ 

dekt met een laagje vochtige tissue, om uitdro¬ 

gen te voorkomen. 

Tindale bewaarde de containers zo koel mo¬ 

gelijk. Omdat het hier een proef betrof, heb ik, 

zowel in de tropen als in Europa, de doosjes 

bewaard bij temperaturen die overdag oplie¬ 

pen tot ca. 30 °C. Dit heeft geen enkel bezwaar 

opgeleverd. 
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Cidnopus quer eus vervallen voor de Neder¬ 

landse fauna (Coleoptera: Elateridae) 

Cidnopus quer eus (Olivier) werd in 1988 door 

Heijerman, op basis van vijf exemplaren ver¬ 

zameld te Griendtsveen en in de Mariapeel, als 

nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld. Bij 

een revisie van de Nederlandse kniptorren ble¬ 

ken deze exemplaren (4 $$ en 1 9) te behoren 

tot Limonius aeneoniger (De Geer), waardoor 
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C. quercus, welke overigens in de (recente) 

literatuur ook vaak tot het genus Limonius 

wordt gerekend, komt te vervallen voor de 

Nederlandse fauna. 

Het kenmerk om de genera Cidnopus en 

Limonius te onderscheiden, namelijk het al 

dan niet aanwezig zijn van een groeve (ter 

opname van de eerste antenneleden) tussen de 

prosternale naden, geeft juist bij C. quercus 

aanleiding tot twijfel. Hierdoor wordt determi¬ 

natie van de soort bemoeilijkt. Een betrouw¬ 

bare determinatie van Cidnopus quercus en L. 

aeneoniger is echter goed mogelijk met behulp 

van de beschrijvingen en afbeeldingen van de 

mannelijke genitalia in Leseigneur (1972). Met 

name de mannelijke genitalia van beide soor¬ 

ten zijn zeer kenmerkend voor het soortson- 

derscheid. 

Op basis van het Europese verspreidingspa- 

troon is het voorkomen van C. quercus in 

Nederland niet uit te sluiten. 
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Volucella zonaria dringt wespennest binnen 

(Diptera: Syrphidae) 

Op dinsdag 8 augustus 1991 zagen mijn vrouw 

en ik in de Hortus Botanicus, Plantage Mid- 

denlaan te Amsterdam, een exemplaar van de 

zweefvlieg Volucella zonaria (Poda) op een 

plant bij de ingang van een zich in de grond 

bevindend wespennest zitten. Even later vloog 

het dier op de bank die naast het nest staat, 

ging vervolgens op de grond voor de ingang 

zitten en liep daarna, terwijl wespen af- en 

aanvlogen, zonder gehinderd te worden naar 

binnen. 

V zonaria plant zich voort in wespennesten. 

Volgens de heer V. S. van der Goot zijn er 

echter in een Nederlands nest nog nooit larven 

van deze zweegvlieg aangetroffen. De in ons 

land aangetroffen dieren zouden trekkers uit 

het zuiden zijn. De bedoeling is nu het nest eind 

maart 1992 uit te graven. Het personeel van de 

Hortus heeft medewerking beloofd. Men zal 

het nest ter beschikking stellen aan de heer A. 

Barendregt. 

N. J. Schonewille, James Rosskade 10 huis, 

1056 AD Amsterdam. 

Agenioideus usurarius, nieuw voor Neder¬ 

land (Hymenoptera: Pompilidae) 

Het genus Agenioideus telt in Europa negen 

soorten, waarvan er uit Nederland slechts drie 

gemeld werden (Lefeber & Van Ooijen, 1988). 

Alle soorten provianderen met springspinne- 

tjes (Salticidae). 

A. usurarius (Tournier) is een zuidelijke 

soort die zich gedurende de laatste decennia 

sterk in noordelijke richting heeft uitgebreid. 

In België is de soort sinds een tiental jaren 

bekend uit de omgeving van Luik en uit de 

duinen tussen De Pan en Nieuwpoort (R. Wa- 

his, mondelinge mededeling). In 1990 werden 

2 SS van A. usurarius, welke nieuw is voor de 

Nederlandse fauna, verzameld in een vangtent 

op het industrieterrein Beatrixhaven te Maas¬ 

tricht, terwijl in 1991 met dezelfde methode vijf 

SS in de ENCI-groeve (Maastricht) werden 

verzameld. 

De afbeelding van de vleugel van 

Agenioideus in Lefeber & Van Ooijen (1988) is 

onjuist. Een correcte afbeelding is te vinden in 

Wolf (1972). 
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Het voorkomen van Chorthippus apricarius in Nederland 
(Orthoptera: Acrididae) 

R. M. J. C. Kleukers & B. Odé 
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Abstract: Chorthippus apricarius is, despite its occurrence in cultivated biotopes, a local species in large parts of Europe. 

In The Netherlands the species was only known from one small population in the very south of the country. Co-operators 
of the Orthoptera recording scheme of the “European Invertebrate Survey - Netherlands” revealed a large new population 

near and in the city of Zwolle. The status of C. apricarius in Western Europe is discussed in relation to its ecology. Possible 

causes for its rareness are discussed. 
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Inleiding 

Vanaf 1980 zijn 39 soorten sprinkhanen en 

krekels (Orthoptera) in Nederland gevonden 

(Kleukers, 1991). 

Tijdens inventarisaties in het kader van het 

EIS-project ”De sprinkhanen en krekels van 

Nederland” zijn recent enkele nieuwe popula¬ 

ties van de zeldzame Chorthippus apricarius 

(Linnaeus) aangetroffen. De soorten uit dit 

genus zijn morfologisch vaak moeilijk te on¬ 

derscheiden. De determinatie gebeurt in eerste 

instantie dan ook op geluid. Ook C. apricarius 

maakt een zeer specifiek geluid, dat sterk doet 

denken aan een startende trein, vandaar de 

Nederlandse naam: locomotiefje. Mannetjes 

van C. apricarius worden gekenmerkt door een 

opvallend wijd middenveld op de voorvleugel 

(fig. 1). Het is opvallend dat deze zeldzame 

soort in algemene milieus in het cultuurland¬ 

schap wordt gevonden. In het navolgende 

wordt een overzicht gegeven van de huidige 

kennis van verspreiding en oecologie van C. 

apricarius, in een poging te verklaren, waarom 

deze soort toch zo zeldzaam is in West-Europa. 

Voorkomen in Nederland 

In 1940 ontdekte Fer Willemse, als tienjarige 

zoon van de beroemde orthopteroloog/ arts C. 

Willemse, op de Wrakelberg bij Colmont 

(Zuid-Limburg), de eerste populatie van C. 

apricarius in Nederland (Willemse, 1940). In 

de loop der jaren werd C apricarius meerdere 

malen in een beperkt gebied (ca. 2 ha) rondom 

de oorspronkelijke vindplaats gevonden. Er 

werden individuen waargenomen op het kalk- 

grasland zelf, in de graften in het omringende 

agrarische gebied en in bermen langs de ver¬ 

harde weg. Het locomotiefje werd steeds in 

redelijke aantallen gevonden en de populatie 

lijkt hier niet in gevaar. Zij lijkt zich vanuit dit 

gebied niet verder uit te breiden, hoewel er 

voldoende ogenschijnlijk geschikte bermen in 

de omgeving aanwezig zijn. Tot voor kort was 

de Wrakelberg de enige bekende vindplaats in 

Nederland. 

In 1990 startte het project ”De sprinkhanen 

en krekels van Nederland” van de European 

Invertebrate Survey - Nederland. In het kader 

van dit project onderzocht de tweede auteur 

o.m. de Vreugderrijkerwaard, een rivierduin 

langs de IJssel, in beheer bij Natuurmonumen¬ 

ten. Hij maakte hier in september 1990 in de 

tuin van boerderij De Ruitenberg van Natuur¬ 

monumenten een geluidsopname van een 

sprinkhaan die hij thuis als C. apricarius deter¬ 

mineerde (Anonymus, 1991). 



90 Ent. Ber., Amst. 52 (1992) 

Fig. 1. Chorthippus apricarius, mannetje (foto: R. Krekels, Nijmegen). 

In 1991 werd de waarneming van C. aprica¬ 

rius in deze streek door verschillende waarne¬ 

mers bevestigd. De eerste auteur vond de soort 

ten noordwesten van Zwolle op verschillende 

plaatsen in bebouwd gebied. Onafhankelijk 

hiervan vonden ook B. Achterkamp (Zwolle) 

en R. Krekels (Nijmegen) de soort in de be¬ 

bouwde kom van Zwolle. Op 23 augustus 1991 

werd door de auteurs nog een nieuwe populatie 

ontdekt in een speelweide, met enkele tiental¬ 

len zingende mannetjes. Die dag werd ook een 

deel van het agrarisch gebied ten noorden van 

Zwolle onderzocht, maar er werden verder 

geen populaties aangetroffen. 

In totaal is C. apricarius bij Zwolle nu be¬ 

kend van 8 verschillende plekken (fig. 2), waar 
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Fig. 2. Vindplaatsen van 
Chorthippus apricarius in de 
buurt van Zwolle. 

zij vaak de dominante soort is en in hoge dicht¬ 

heden voorkomt. De soort werd steeds gevon¬ 

den in droge grasland- of ruderaalvegetaties 

(o.a. weg- en spoorbermen), zoals die algemeen 

voorkomen in Nederland. 

Voorkomen in Eurazië 

1990; Martens & Gillandt, 1985). In Thüringen 

schijnt C. apricarius zich zelfs uit te breiden 

(Köhler, 1991). In Zuid-Europa komt de soort 

lokaal voor en is daar beperkt tot berggebie¬ 

den. De grootste dichtheden bereikt C. aprica¬ 

rius in Siberië, waar zij zelfs schadelijk is in 

akkerbouwgebied (Bei-Bienko & Mishchenko, 

1951). 

De kern van het verspreidingsgebied van C. 

apricarius ligt in de steppen van Centraal-Azië. 

Hier komen ook verschillende ondersoorten 

voor (Bei-Bienko & Mishchenko, 1964). Sinds 

de ijstijden heeft de soort zich naar het westen 

en noorden uitgebreid (Nadig, 1986). C. apri¬ 

carius komt tegenwoordig in een groot deel 

van het palearctisch gebied voor (fig. 3; ge¬ 

bruikte literatuur: Bazyluk (1956); Bei-Bienko 

& Mishchenko (1951); Buresch & Peschev 

(1957); Cejchan (1963); Chopard (1951); De- 

mirsoy (1977); Ebner (1915); Grein (1990); 

Harz (1960, 1975); Herrera (1982); Holst 

(1986); Hölzel (1955); Karabag (1958); Knech- 

tel & Popovici-Biznosanu (1959); Kruseman 

(1982); Princis (1943); Us (1967); Willemse 

(1940, 1984)). In Europa wordt zij gevonden 

van Zuid-Zweden tot Noord-Italië, in het oos¬ 

ten reikt haar areaal tot in China. De meest 

westelijke vindplaatsen liggen in Spanje, 

Frankrijk en Nederland. De soort is (nog) niet 

bekend van Groot-Brittannië en België. In 

Duitsland lijkt de soort naar het noorden toe 

algemener te worden. Vooral in en in de buurt 

van grote steden als Bremen, Hamburg en 

Hannover is de soort opvallend talrijk (Grein, 

Oecologie 

De ei-afzet vindt zoals bij de meeste veld- 

sprinkhanen plaats in de zomer, waarna de 

eieren overwinteren en de nymfen in de voor¬ 

zomer uitkomen. De volwassen dieren zijn te 

vinden in de periode juli-oktober. 

Uit laboratorium-experimenten met C. apri¬ 

carius, die werden uitgevoerd met dieren uit 

een populatie uit Oostenrijk (hoogte ca. 1000 

m), bleek dat de postdiapauze-ontwikkeling 

van de eieren relatief snel verloopt (W. van 

Wingerden, mondelijke mededeling). Chort¬ 

hippus apricarius is in dit opzicht te vergelijken 

met C. parallelus (Zetterstedt) en C. albomar- 

ginatus (Degeer). Dit zijn beide soorten die 

zowel in relatief koele als relatief warme gras¬ 

landen voor kunnen komen. 

Het baltsritueel van C. apricarius vindt 

meestal plaats in de hogere delen van de vege¬ 

tatie, bijvoorbeeld hoge kruiden of bladeren 

van struiken. Dit wijkt af van de meeste andere 

veldsprinkhanen, die op of vlakbij het bodem- 

oppervlak baltsen. 
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Habitat 

In de Europese literatuur wordt C. apricarius 

overwegend droogte- en warmtebehoevend ge¬ 

noemd. In de eisen die C. apricarius ten aan¬ 

zien van temperatuur en vochtigheid van zijn 

habitat stelt, komt de soort aardig overeen met 

algemene soorten als C. brunneus (Thunberg) 

en C. biguttulus (Linnaeus) (zie: Oschmann, 

1991). De soort wordt in West-Europa nauwe¬ 

lijks in natuurlijke milieus aangetroffen, maar 

vooral in bermen en grazige vegetaties langs 

akkers. Zij wordt in mindere mate gevonden in 

akkers, kalkgraslanden, duinen en licht stru¬ 

weel. Of de soort in Oost-Europa in grotere 

mate in meer natuurlijke biotopen voorkomt is 

niet duidelijk. 

C. apricarius lijkt vrij honkvast te zijn. Waar 

andere veldsprinkhanen (C. brunneus, C. bi¬ 

guttulus) na de oogst graanakkers in trekken 

blijft C apricarius in de akkerrand zitten 

(Buchweitz et al, 1990). 

C. apricarius lijkt een voorkeur te hebben 

voor zandbodems en droge kalkbodems 

(Harz, 1960; Bellmann, 1985). Een hoge mate 

van waterdoorlatendheid van deze bodems 

wordt met name van belang geacht (Buchweitz 

et al., 1990). 

Diverse auteurs (Buchweitz et al., 1990; 

Martens & Gillandt, 1985) vermelden een 

voorkeur van C. apricarius voor een verticaal 

ontwikkelde vegetatiestructuur met veel open 

(zonbeschenen) bodem. Zo wordt de soort veel 

aangetroffen in ruderale terreinen met hoogop- 

gaande kruiden (bijv. bijvoet (Artemisia vulga¬ 

ris L.)). Dit verklaart mogelijk de concentraties 

van C. apricarius rond steden als Hamburg en 

Bremen. Bij toename van lage bodembedek- 

kende grassen zou de soort verdwijnen. Zij is 

in die zin ook gevoelig voor bemesting en op 

veel ruderale plaatsen ook voor successie van 

de vegetatie (Buchweitz et al, 1990). 

Fig. 3. Voorkomen van Chorthippus apricarius in Eurazië. De noordrand van het areaal kon aan de hand van de 
beschikbare literatuur niet precies bepaald worden. De stippen geven geïsoleerde populaties weer. 
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Discussie 

Het lijkt erop dat C. apricarius geen specifieke 

eisen stelt aan zijn leefomgeving. Men kan zich 

afvragen waarom C. apricarius niet, zoals veel 

andere sprinkhanensoorten, veel algemener 

voorkomt in West-Europa. 

Het verschil in biotoopkeuze tussen veld- 

sprinkhaan-soorten is meestal redelijk te ver¬ 

klaren aan de hand van verschillen in ontwik- 

kelingsduur van de eieren (Van Wingerden et 

al., 1991). Volgens de theorie kunnen soorten 

met een lange ontwikkelingsduur niet voorko¬ 

men in graslanden waar de temperatuur te laag 

is. Zo kan C. parallelus, met een korte ei ont¬ 

wikkelingsduur, zijn cyclus ieder jaar vol¬ 

tooien, terwijl C. biguttulus, met een lange 

ontwikkelingsduur, te laat geslachtsrijp wordt. 

De geconstateerde korte ontwikkelingsduur 

bij C. apricarius doet vermoeden dat de soort 

in principe kan voorkomen in zowel koele als 

warme graslanden. Ook Oschmann (1991) 

schaalt de soort, wat vocht- en temperatuur- 

preferentie betreft, in tussen andere, algemene 

veldsprinkhanen. 

Een mogelijkheid is dat C. apricarius zich als 

gevolg van interspecifieke concurrentie op po¬ 

tentieel geschikt plaatsen niet kan handhaven. 

Er zijn echter nog geen aanwijzigen gevonden 

voor het voorkomen van concurrentie tussen 

veldsprinkhaan-soorten. Een kleine en schijn¬ 

baar zo stabiele populatie als die in Zuid-Lim- 

burg zou bij een geringe concurrentiekracht 

van deze soort nooit zo lang (minstens 40 jaar!) 

hebben kunnen standhouden. 

Aan de grenzen van hun areaal hebben veel 

soorten een minder aaneengesloten (meer lo¬ 

kale) verspreiding dan in het zwaartepunt van 

hun areaal (Westhoff et al., 1970). Omdat de 

omstandigheden aan de rand van het areaal 

vaak ook sub-optimaal zijn, zijn de populatie¬ 

dichtheden daar meestal ook veel lager (Cox & 

Moore, 1985). Ook bij C. apricarius valt de 

lokale verspreiding aan de westgrens op, maar 

van lage populatiedichtheden is geen sprake. 

Dat C. apricarius lokaal, maar in hoge 

dichtheden, voorkomt wordt waarschijnlijk 

beter verklaard door een afwijkend dispersie- 

mechanisme. Het is mogelijk, dat C. apricarius 

alleen onder speciale omstandigheden tot dis¬ 

persie komt. Op die manier zou een versprei- 

dingspatroon gevormd kunnen worden, met 

hier en daar een populatie, weinig affiniteit met 

een specifiek biotoop en geringe tendens tot 

uitbreiden. Omdat sinds de laatste ijstijd, bio- 

geografisch gezien, nog slechts weinig tijd (ca. 

10.000 jaar) is verlopen, is het mogelijk dat de 

westwaartse uitbreiding vanuit de steppenge- 

bieden nog steeds in gang is. 

Verder onderzoek 

Nu de soort zo onverwacht op een geheel 

nieuwe plaats is opgedoken, is het voor de 

medewerkers aan het sprinkhanenproject zaak 

goed op te letten of er niet nog meer populaties 

te ontdekken zijn. Tijdens het jaarlijkse inven- 

tarisatie-weekend van de sprinhanenwerk- 

groep Saltabel (waarin sprinkhanenonderzoe¬ 

kers uit de Benelux verenigd zijn), zal dit jaar 

onder meer een onderzoek naar het voorko¬ 

men van C. apricarius uitgevoerd worden, 

waarbij gezocht zal worden naar nieuwe popu¬ 

laties. Ook zal er aandacht besteed worden aan 

de biotoopkeuze en de soorten die samen met 

het locomotiefje voorkomen. Verder zou door 

intensievere monitoring van de huidige popu¬ 

laties meer over het verspreidingsmechanisme 

van het locomotiefje bekend kunnen worden. 
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Coriomeris scabricornis, een nieuwe wants voor Nederland 
(Heteroptera: Coreidae) 
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AUKEMA, B. & D. J. HERMES, 1992. CORIOMERIS SCABRICORNIS NEW TO THE DUTCH FAUNA 
(HETEROPTERA: COREIDAE). - ENT BER., AMST. 52 (7): 95-97. 

Abstract: The coreid Coriomeris scabricornis is recorded for the first time from The Netherlands. It was found at three 

localities in the southeastern part of the country, where it lives under Medicago lupulina on bare sandy soil. Biological 

and distributional notes of the species are given. 

B. Aukema, Plantenziektenkundige Dienst, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

D. J. Hermes, Drossaardstraat 24, 5663 ER Geldrop. 

In Midden-Europa komen vier soorten van het 

geslacht Coriomeris voor: C. alpinus (Hor- 

vâth), C. denticulatus (Scopoli), C. hirticornis 

(Fabricius) en C. scabricornis (Panzer) (Gün¬ 

ther & Schuster, 1990). Coriomeris alpinus is 

een montane soort, die in het betreffende ge¬ 

bied alleen in de Alpen voorkomt (Wagner, 

1966) en C. hirticornis is een zuidelijke soort, 

die in Oostenrijk de noordgrens van haar are¬ 

aal bereikt (Franz & Wagner, 1961). Coriome¬ 

ris denticulatus komt in geheel Midden- 

Europa voor en voor C. scabricornis geldt met 

uitzondering van het noordwestelijke deel het¬ 

zelfde. In Engeland en Ierland komt alleen C. 

denticulatus voor (Stichel, 1957-1962). Uit Ne¬ 

derland was tot dusverre ook alleen Coriome¬ 

ris denticulatus bekend (Aukema, 1989). 

Op een excursie van beide auteurs in de 

omgeving van Roermond op 20.vii. 1991 sleep¬ 

te de laatste tegen de schemering op het indus¬ 

trieterrein Kitskensberg (Roermond-Oost) een 

tweetal vrouwtjes van een kleine grauw- tot 

grijsbruine Coriomeris. Nader onderzoek ter 

plekke was op dat moment niet meer mogelijk. 

Uit aanvullende vangsten van de eerste auteur 

op 27.vii en 3.viii. 1991 bleek echter dat we te 

maken hadden met een omvangrijke populatie 

van Coriomeris scabricornis (fig. 1). Ook lar¬ 

ven werden in groot aantal aangetroffen. De 

twee enige exemplaren van Coriomeris in de 

collectie van de tweede auteur, verzameld op 

17.iv. 1987 in Nijmegen (leg. D. J. Hermes) 

Fig. 1. Coriomeris scabricornis, mannetje, Roermond, 
27.vii.1991, leg. et coll. B. Aukema (foto: Th. Heijerman, 
Wageningen) (schaallijn 1 mm). 
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bleken vervolgens ook tot C. scabricornis te 
behoren. Het ruderale terrein waar zij gevan¬ 
gen waren, was sindsdien echter behoorlijk 
verruigd. Desalniettemin slaagden de auteurs 
er op 31.vii.1991 nog in om naast een aantal 
exemplaren van C. denticulatus een vrouwtje 
van C. scabricornis te vinden (coll. B. Au- 
kema). Op beide vindplaatsen werd C. scabri¬ 

cornis exclusief aangetroffen onder hopklaver 
(Medicago lupulina L.). Een ruderaal terrein 
langs de Rijnoever in Arnhem-Zuid leverde 
vervolgens onder vrijwel identieke omstandig¬ 
heden als bij Roermond en Nijmegen (hopkla¬ 
ver en droge, kale zandbodem) een derde po¬ 
pulatie op (17.viii.1991,7 12 ÇÇ entalrijke 
larven, leg. B. en R. Aukema). 

Revisie van Nederlands materiaal van 
Coriomeris uit de collecties van het Zoölogisch 
Museum, Amsterdam, het Nationaal Natuur¬ 
historisch Museum, Leiden, de vakgroep En¬ 
tomologie van de Landbouwuniversiteit, Wa- 
geningen (inclusief de collectie Cobben), de 
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 
en van J. H. Woudstra, Zaandam, leverde ove- 

Fig. 2. Verspreiding in Nederland van Coriomeris denti¬ 
culatus (stippen) en C. denticulatus en C. scabricornis 
(vierkantjes). 

rigens slechts C denticulatus op. Fig. 2 geeft 
een overzicht van de vindplaatsen van deze 
soort in Nederland. 

Coriomeris scabricornis (fig. 1) onderscheidt 
zich van C denticulatus door de geringere 
grootte (7,5-9,0 mm), de afwijkende kleur 
(grauw- tot grijsbruin in plaats van roodbruin), 
de mannelijke genitaliën en vooral door het 
ontbreken van de lange afstaande beharing op 
de sprieten (Wagner, 1966; Stichel, 1957-1962). 
Ook de doorns aan de binnenzijde van de ach- 
terdijen (naast een aantal kleine twee grote 
doorns bij C. denticulatus en één bij C. scabri¬ 

cornis) en de vorm en plaats van de doorns op 
het pronotum vormen een bruikbaar identifï- 
catiekenmerk (Wagner, 1951, 1966). 

Coriomeris scabricornis is een droogtemin- 
nende soort, die vooral op zandbodem voor¬ 
komt. Volgens Stichel (1957-1962) komt ze 
hoofdzakelijk op Trifolium-soorten (haze- 
pootje (T. arvense L.), incarnaatklaver (T in- 

carnatum (L.)) en andere Papilionaceae voor, 
maar incidenteel zou ze ook op Artemisia sp. 
en struikheide (Calluna vulgaris (L.) Huil) te 
vinden zijn. Wagner (1966) vermeldt haar van 
onder kruiden, met name klaversoorten 
(Trifolium sp.). Bij warm weer bleken de vol¬ 
wassen dieren veel te vliegen, zodat zeker niet 
alle verblijfplanten tevens waardplanten zijn! 

De volwassen dieren overwinteren (volgens 
Stichel (1957-1962) ook op Pinus) en larven 
zijn aangetroffen van juni tot augustus (Wag¬ 
ner, 1966). 

Coriomeris scabricornis is een Euraziatische 
soort, die bekend is uit Finland, Zuid-Zweden, 
Denemarken, Duitsland, Nederland (fig. 2), 
België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, 
Zwitserland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, 
Joegoslavië, Albanië, Griekenland, Bulgarije, 
Polen, de Baltische staten, Rusland, Turkije, 
Turkestan, Siberië en China (Coulianos & Os- 
siannilsson, 1976; Stichel, 1957-1962). In Bel¬ 
gië werd C. scabricornis slechts viermaal aan- 
getroffen, te weten één keer in de provincie 
Namen (Dinant, 1945) en driemaal in de pro¬ 
vincie Luxemburg (Arlon, 1879; Rodenhof, 
1879 en Ruette-Grandcourt, 1977) (Bosmans, 
1977). Uit Luxemburg is de soort tot dusverre 
niet bekend (Reichling, in litt. 1981). Een mei- 
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ding uit de omgeving van Keulen dient beves¬ 

tigd te worden (H. J. Hoffmann, persoonlijke 

mededeling). 

De drie tot dusver bekende Nederlandse 

vindplaatsen hadden alle een tijdelijk, rude¬ 

raal, karakter. Ze lagen bovendien langs 

drukke verkeersaders: respectievelijk een 

spoorlijn (Nijmegen), een weg (Roermond) en 

een rivier (Arnhem). Gelet op deze omstandig¬ 

heden en gezien het goede verbreidingsvermo- 

gen van C. scabricornis lijkt het zeer aanneme¬ 

lijk dat deze fraaie coreide ook elders in ons 

land op zandige grond onder hopklaver kan 

worden aangetroffen. 

Dankwoord 

De auteurs danken J. H. Woudstra (Zoölogisch Museum, 
Amsterdam), G. J. Rozeboom (Vakgroep Entomologie, 
Landbouwuniversiteit Wageningen) en J. van Tol (Natio¬ 
naal Natuurhistorisch Museum, Leiden) voor inzage in de 
door hen beheerde collecties. 
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Neotropical Pterophoridae 7: Cnaemidophorus smithi n. 
sp. from Colombia (Lepidoptera) 

C. Gielis 

GIELIS, C, 1992. NEOTROPICAL PTEROPHORIDAE 7: CNAEMIDOPHORUS SMITHI N. SP. FROM 
COLOMBIA (LEPIDOPTERA). - ENT BER., AMST. 52 (7): 98-100. 

Abstract: The plume moth Cnaemidophorus smithi is described from Colombia. The species is the first representative 

from the genus Cnaemidophorus in the Neotropical fauna. 

Mr. Haafkensstraat 36, 4128 CJ Lexmond, The Netherlands. 

Introduction 

Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & 
Schiffermüller) has a holarctic distribution 
(Barnes & Lindsey, 1921; Yano, 1963; Hanne- 
mann, 1977). Up to now it was the only known 
species of the genus, which is characterized by 
the distally placed, large scale-tooth on the 
third lobe of the hind wing. In the female 
genitalia the double, spiculated, plate-like sig¬ 
num is diagnostic (Hannemann, 1977; Buszko, 
1979). 

It was a great surprise to find in the collec¬ 
tion of the Natural History Museum (London) 
a female specimen with the large scale-tooth 
distally at the third lobe of the hind wing from 

Colombia. Examination of the genitalia 
showed a similar signum structure as in the 
genus Cnaemidophorus. 

The species is not only the second species 
belonging to this genus, but also the first spe¬ 
cies of the genus discovered in the Neotropical 
fauna. 

Cnaemidophorus smithi n. sp. 
(figs. 1-2) 

Type material 

Holotype Ç: Colombia, Minca, 2000 ft, vi. 1899 (H. H. 
Smith), genitalia slide BM 18468 (BMNH). 

Fig. 1. Cnaemidophorus smithi 
n. sp., female, holotype. 
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Diagnosis 

The species is characterized by its delicate, 

complex wing pattern, compared to the dull 

orange and white fields in C. rhododactyla. 

Description 

Female (fig. 1): Wingspan 18 mm. Head ap- 

pressedly scaled, pale brown mixed grey-white. 

Some erect scales at the collar and above the 

eye. Palpae slender, slightly curved up, one and 

a half times eye-diameter, brown and white 

ringed. Antennae grey-brown with grey-white 

scales, shortly ciliated. 

Thorax, tegulae and mesothorax brown. 

Hind- and middle legs with two, fore legs with 

one scale brush around the bases of the spurs; 

colour ochreous-white and brown ringed, the 

spurs are ringed too; hind legs with two pairs 

of long spurs, of equal length. Fore wings cleft 

from 2/3. The basal field, up to the base of the 

cleft, white and grey-brown mottled. Before 

the base of the cleft, a white rectangular line to 

the dorsum. First lobe ochreous-brown with a 

white costal triangle beyond the base of the 

cleft and an incomplete white subterminal line 

which progresses into the second lobe. In both 

lobes these line parts terminally margined 

dark-brown. A small dark-brown spot in the 

centre of the first lobe. Two small white costal 

spots, and a white spot centrally before the 

dark brown apex. The second lobe with a dark 

brown field, basally margined by the rectangu¬ 

lar white line. Fringes grey-white, along the 

termen basally with an almost complete row of 

grey-black scales. At the wingdorsum some 

pronounced scales in colour of the wing. Un¬ 

derside brown, with pale yellow-white mar¬ 

kings as above. Hind wings in lobes one and 

two brown, lobe three mixed brown and grey- 

white. Fringes grey. Around the apex of lobe 

one a dark basal fringe line. At the anal angle 

of lobe two a pronounced black scale-tooth 

and a small one at the dorsum at 3/4. At the 

dorsum of lobe three, small scale-teeth at 1/10, 

1 / 2 and subterminally, and at the costa subter- 

minally, and between this scale-tooth and the 

base of the lobe isolated pronounced scales. 
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Underside brown. Androconial scales ferrugi¬ 
nous-brown in a double row. 

Abdomen grey-brown, except the first seg¬ 
ment and the distal margin of segments two 
and three which are grey-white at the dorsum 
and segments one to four which are grey-white 
ventrally. 

Genitalia (fig. 2): Antrum as a large rectan¬ 
gular margined funnel. Ductus bursae stout, 
rather short and straight. Bursa copulatrix ve¬ 
sicular, signum in shape of a double plate of 
minute spiculae. Lamina post-vaginalis with 
broad forked central part. Apophyses anteri¬ 
ores longer than papillae anales. Apophyses 
posteriores two times longer than papillae ana¬ 
les. 

Male: unknown. 
Etymology: The species is named after its 

collector, H. H. Smith. He collected insects in 
Central and South America. 

Discussion 

The shape of the signum in the female genital 
structure resembles the signum of the palaearc- 
tic genus Cnaemidophorus. The shape of the 
antrum and lamina post-vaginalis is more alike 
those in the genus Xyroptila and in some species 

of the genus Postplatyptilia. In Xyroptila, 
however, the scale tooth on the third lobe of 
the hind wing is hardly developed, and this 
genus is presently only known from the old 
world tropics. In Postplatyptilia the scale tooth 
is often double, but always small, and in most 
species not distally placed. The shape of the 
antrum and lamina post-vaginalis is more or 
less similar to those of the genus Postplatypti¬ 

lia Gielis (Gielis, 1991), but this genus has a 
double horn-like signum. 
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Enige Staphylinidae nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Coleoptera) 

Oscar Vorst 

VORST, O., 1992. SOME STAPHYLINIDAE NEW TO THE DUTCH FAUNA (COLEOPTERA). - ENT BER., 

AM ST 52(7): 101-103. 

Abstract: Philonthus alpinus, Tachyporus quadriscopulatus, Cypha tarsalis, Falagria concinna, Trichiusa immigrata and 

Meotica capitalis are recorded for the first time from The Netherlands. The records of F concinna and T immigrata, 

both associated with decaying vegetable matter, are the result of recent immigration; the other species are only recently 

discovered because they have been mixed up with closely related species. 

Bovenzevenwouden 78, 3524 CK Utrecht. 

Inleiding 

Binnen de Coleoptera genieten de Staphylini¬ 
dae een geringe populariteit, enerzijds door het 
grote aantal vaak moeilijk te onderscheiden 
soorten, anderzijds door het onaanzienlijk 
voorkomen van de meeste leden van deze fa¬ 
milie. Hierdoor is de kennis van deze groep 
binnen het Nederlands faunagebied beperkt. 
De afgelopen jaren werden door mij dan ook 
een aantal soorten verzameld die niet eerder uit 
ons land gemeld werden (Brakman, 1966; 
Huijbregts & Krikken, 1985, 1988). Gedeelte¬ 
lijk betreft het hier vondsten van moeilijk te 
herkennen soorten, gedeeltelijk gaat het om 
soorten die recent beschreven zijn. De vond¬ 
sten van Falagria concinna Erichson en Trichi¬ 

usa immigrata Lohse tenslotte, berusten waar¬ 
schijnlijk op recente areaaluitbreidingen. 
Opvallend is dat deze beide echte cultuurvol- 
gers zijn door hun binding aan rottend plant¬ 
aardig materiaal (Lucht, 1987). Dit wordt be¬ 
vestigd door de Nederlandse waarnemingen in 
respectievelijk een berg houtspaanders en een 
hoop oud hooi. 

Philonthus alpinus Eppelsheim 

Twee exemplaren, een $ en een Ç, van deze 
soort werden op 13.i.1991 gezeefd uit aan¬ 
spoelsel van de Lek te Lexmond (Amersfoort 

coörd. 130-442). Deze soort is zeer nauw ver¬ 
want met P albipes (Gravenhorst): het manne¬ 
lijk genitaal vormt het enige betrouwbare de- 
terminatiekenmerk (Lohse, 1964). Hierdoor 
zijn eerdere vangsten van deze soort misschien 
niet als zodanig herkend. Daarom werd het 
materiaal van P albipes in de collectie van het 
Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Am¬ 
sterdam bekeken. Van twaalf onderzochte 
mannetjes bleken er twee tot P alpinus te be¬ 
horen (Baarn, 30.v. 1920, leg. A. Reclaire; Val¬ 
kenburg, 20.ix. 1937, leg. A. Reclaire). Door 
S. C. Langeveld werd een exemplaar van deze 
soort gevangen in de Amsterdamse Waterlei¬ 
dingduinen (16.iv. 1988, Amersfoort-coörd. 97- 
483). Het verspreidingsgebied van P alpinus 

strekt zich uit over grote delen van Noord- en 
Midden-Europa: van Zweden en Groot-Brit- 
tannië tot Spanje en Tsjecho-Slowakije (Palm, 
1963; Coiffait, 1974; Lucht, 1987). Uit België 
wordt zij gemeld van Melle (Segers, 1986b): „in 
20-days old cattle-droppings”. Coiffait (1974) 
geeft mest in de subalpine zone als biotoop, 
maar vermeldt daarbij „descend parfois dans 
les vallées”, hiermee suggererend dat de soort 
eigenlijk beperkt is tot het gebergte. Koch 
(1989) zegt niets over een voorkeur voor ber¬ 
gen maar noemt daarentegen, specifiek voor de 
kuststreek, het voorkomen onder aanspoelsel. 
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spoelsel. Deze soort is tot nu toe in ons land 
over het hoofd gezien en is, hoewel minder 
verbreid dan R albipes, mogelijk niet zeld¬ 
zaam. 

Tachyporus quadriscopulatus Pandellé 
syn.: signifer auct. nee Pandellé 

Van deze soort werd op 23.xii.1983 een $ ge¬ 
vangen, dat ik pas onlangs als zodanig her¬ 
kende. Zij is te onderscheiden van T a triceps 

Stephens, waar ze op lijkt, door de lengte van 
de aedeagus (~ 850 pm bij T quadriscopula¬ 

tus?; ~ 625 pm bij T atriceps) en de duidelijk 
verbrede voortarsen van het mannetje. De 
vindplaats (Zeist, Kerkebosch, Amersfoort- 
coörd. 147-454) bestaat uit een klein mosrijk 
heideveldje met opslag van berk en eik op de 
droge zandgrond van de Utrechtse Heuvelrug. 
Dit biotoop stemt overeen met wat hierover in 
de literatuur vermeld wordt: „auf trockenem 
Sandboden, in Moose, das von Calluna oder 
Gras durchwachsen ist” (Kerstens, 1956). 
Koch (1989) noemt T quadriscopulatus eury- 
toop en xerophiel. De soort wordt vermeld 
voor Engeland (Pope, 1977), Duitsland, Oos¬ 
tenrijk, Tsjecho-Slowakije (Lucht, 1987) en 
Scandinavië (Silfverberg, 1979). Controle van 
een 50-tal exemplaren (uit de collecties van de 
auteur en het Instituut voor Taxonomische 
Zoölogie, Amsterdam) van T atriceps leverde 
geen T quadriscopulatus op, evenals een re¬ 
cent bezoek (lO.iii. 1991 ) aan de vindplaats in 
Zeist. Gericht zoeken in het juiste biotoop zal 
misschien meer vindplaatsen van deze zeld¬ 
zame soort op kunnen leveren. 

Cypha tarsalis (Luze) 

Tussen dorre bladeren aan de voet van een 
beuk werd op 8.xii. 1990 een mannetje van deze 
soort gezeefd. De vindplaats is gelegen op het 
landgoed Oldenaller bij Nijkerk (Amersfoort- 
coörd. 164-473). Een zekere determinatie bin¬ 
nen het geslacht Cypha is vaak alleen mogelijk 
met behulp van het mannelijk genitaal. Goede 
afbeeldingen zijn te vinden in Palm (1966). 
Cypha tarsalis wordt van de ons omringende 
landen gemeld uit Scandinavië, Denemarken, 

Duitsland en België (Silfverberg, 1979; Lucht, 
1987; Segers, 1986a), maar niet uit Groot-Brit- 
tannië (Pope, 1977). Opvallend is de versprei¬ 
ding in Scandinavië, die beperkt is tot een 
strook langs de kust (Palm, 1966). Misschien 
komt deze soort meer voor, maar is ze tot nu 
toe over het hoofd gezien. 

Falagria concinna Erichson 

Van deze soort werden op 7.x. 1991 drie exem¬ 
plaren gezeefd uit een hoop spaanders, ont¬ 
staan door het ter plaatse versnipperen van 
snoeihout, in de berm van een weg te Vechten 
(Ut; Amersfoort-coörd. 139-452). Deze sier¬ 
lijke soort, die onmiddellijk opvalt door de zeer 
slanke ledematen, komt verspreid door de ge¬ 
hele tropische en subtropische zone voor. Hoe¬ 
wel al langer bekend uit Zuid-Europa, wordt 
deze soort de laatste jaren steeds vaker uit 
noordelijker streken gemeld: Duitsland, 
Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken 
(Vogel, 1980; Appleton, 1987; Silfverberg, 
1979; Lucht, 1987). Inmiddels heeft de soort 
zich over geheel Midden-Europa verspreid 
(Lohse & Lucht, 1989). De vindplaatsen be¬ 
treffen meestal sterk door de mens beïnvloede 
biotopen, zoals te Düsseldorf in rottend stro en 
in een hoop afval in de haven van Hamburg. 
In Engeland wordt de soort dan ook niet als 
ingeburgerd beschouwd (Pope, 1977). Of F. 

concinna een permanente aanwinst voor de 
Nederlandse fauna vormt, zal in de toekomst 
blijken. 

Trichiusa immigrata Lohse 

Op l.vi.1991 werd een tiental exemplaren van 
deze recentelijk uit Noord-Amerika geïmpor¬ 
teerde soort (Lohse & Lucht, 1989) gezeefd uit 
een hoop oud hooi te Mechelen (Amersfoort- 
coörd. 192-312). Binnen de Callicerini is Tri¬ 

chiusa gemakkelijk te herkennen aan het 
smoezelig behaarde voorlijf en het ovale, van 
het eerste tot het vierde segment verbrede, ach¬ 
terlijf. T. immigrata werd in 1975 voor het eerst 
in Europa gesignaleerd in Berlijn. Zij heeft zich 
sindsdien in hoog tempo over geheel Midden- 
Europa verbreid (Lohse & Lucht, 1989) en nu 
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dus ook Nederland bereikt. De soort, die te 
vinden is in warme kompost en dergelijke, 
vliegt graag en zal zich de komende tijd nog wel 
verder uitbreiden. 

Meotica capitalis (Mulsant & Rey) 
syn.: apicalis Benick 

Deze soort werd de afgelopen j aren een aantal 
malen verzameld: Udenhout (Amersfoort- 
coörd. 139-404), 2 $2 gezeefd op 17.iii. 1990; 
Boxtel, De Geelders (Amersfoort-coörd. 156- 
400), 20.x. 1990, een $ en op 13.iii. 1991 in het¬ 
zelfde terrein (Amersfoort-coörd. 153^100) 
nogmaals een $. De vindplaats in Udenhout 
betreft een vochtig populierenbos op zavel. In 
Boxtel werd M. capitalis verzameld in een 
vochtig eikenbos en op de bodem van een 
drooggevallen sloot in een schraal hooiland. 
Deze soort is nauw verwant met M. exilis 
(Erichson). De beste verschilkenmerken met 
deze soort worden in beide geslachten ge¬ 
vormd door het genitaal (Lohse, 1974). De 
spits van de aedeagus van M. capitalis is spa¬ 
telvormig verbreed en uitgerand; dit in tegen¬ 
stelling tot de afgeronde spits bij M. exilis. Bij 
het vrouwtje van M. capitalis heeft de sperma- 
theca een extra knik. Daarnaast is M. capitalis 
iets forser, gemiddeld lichter van kleur en heeft 
minder brede sprietleedjes. Een revisie van een 
gedeelte van het materiaal dat in de collectie 
van het Instituut voor Taxonomische Zoölo¬ 
gie, Amsterdam onder M. exilis stond leverde 
nog vijf vindplaatsen op: Arnhem, iv., leg. H. 
J. Veth; Leeuwen (Ge), iii.1917, leg. D. Mac 
Gillavry; Amsterdamsche Bosch, 17.iv. 1957 & 
27.ii. 1961, leg. A. C. Nonnekens; Princenhage 
(NB), viii.1919, leg. P. v. d. Wiel en Schin op 
Geul, 2.L1937, leg. P. v. d. Wiel. Het voorko¬ 
men van M. capitalis wordt gemeld uit de 
volgende landen: Groot-Brittannië, Scandina¬ 
vië, Denemarken, Duitsland, Tsjecho-Slowa- 
kije, Oostenrijk (Benick, 1954; Lucht, 1987; 
Pope, 1977; Silfverberg, 1979). Van de 85 on¬ 
derzochte exemplaren bleken er 17 tot M. ca¬ 
pitalis te moeten worden gerekend; deze is 
daarmee in ons land na M. exilis de algemeen¬ 
ste soort van dit geslacht. 

Dankwoord 

Ik dank B. Brugge (Instituut voor Taxonomische Zoölo¬ 
gie, Amsterdam) voor zijn hulp in de collectie en J. G. M. 
Cuppen voor het kritisch doornemen van het manuscript. 
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Nieuwe literatuur 

letiwe literatuur Nieuwe literatuur .Nieuwe literate 

teratuur Nieuwe literatuur Nieuwe literatuur Niet 
Tortricoid pests - Their biology, natural enne¬ 
mies and control, 1991. L. P. S. VAN DER 
GEEST & H. H. EVENHUIS eds. - World 

Crop Pests 5: i-xvii, 1-808. Algemene index 40, 
index van bladrollersoorten 12, van natuur¬ 
lijke vijanden en pathogenen 10 kolommen. 
Elsevier Science Publishers (Sara Burgerhart- 
straat 25, Postbus 211, 1000 AE Amsterdam), 
ISBN 0-444-88000-3. Prijs (gebonden, A4) 
ƒ 470,- ($ 268.50). 

Dit deel van de prestigieuze reeks World Crop 
Pests bestaat uit zeven hoofdstukken, die elk 
weer verdeeld zijn in door afzonderlijke specia¬ 
listen geschreven onderdelen. De zeven blok¬ 
ken zijn: morfologie, fylogenie en systematiek; 
fysiologie, reproductie en oecologie; natuur¬ 
lijke vijanden en pathogenen; technieken; blad¬ 
rollers in appel en steenvruchtcultures; in an¬ 
dere gewassen; in de bosbouw. 

De verzorgers hebben dit boek opgedragen 
aan de enkele jaren geleden overleden bladrol- 
ler-specialist A. Diakonoff. Het is een zeer 
waardige hommage. 

WILDE, ANDRÉ DE, 1991. Rupsentabel, 
deel 1:1-142. Illustr.; 27 refs.; index van Neder¬ 
landse namen 6, van Latijnse namen 7 kolom¬ 
men. Jeugdbondsuitgeverij (Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrecht, giro 233040), ISBN 90-5107- 
018-7. Prijs (paperback, incl. porto) ƒ 15,-. 

Na een overzicht over de morfologie van een 
rups en de voor de determinatie belangrijke 
kenmerken, en een klein glossarium volgt een 
tabel tot de families van de macro’s. Dit eerste 
deel behandelt vervolgens 28 families, waaron¬ 
der de Rhopalocera-families, Sphingidae, Ly- 
mantriidae, Zygaenidae en Sesiidae. Voor elke 
familie is er een tabel tot de soorten, en voor 
elke soort wordt kort de biologie, fenologie, 

voedsel en oecologie aangeduid. Veel kenmer¬ 
kende soorten zijn afgebeeld. 

Morphogenetic hormones of arthropods, 3. 
Roles in histogenesis, organogenesis, and mor¬ 
phogenesis, 1992. A P. Gupta ed.: i-xi, 1-635, 
illustr., refs.; taxonomic index 12, subject in¬ 
dex 25 kolommen. Rutgers University Press 
(109 Church Street, New Brunswick, NJ 
08901, USA), ISBN 0-8135-1416-9 (part 3). 
Prijs (gebonden) $ 125,-. 

De eerste drie hoofdstukken behandelen de 
hormonale regulatie van embryogenetische 
processen: rol van de gradiënt factor, cuticula 
depositie en embryonale diapause. Daarna 
volgen 15 hoofdstukken die betrekking hebben 
op postembryonale processen. Enkele tref¬ 
woorden daaruit zijn: vervellingshormoon, 
kleurverandering, kaste polymorfie (termieten, 
angelloze bijen, hommels, mieren), bladluispo- 
lymorfie, morfogenese van ogen, spermatoge- 
nese, regeneratie en oenocyten. 

Block, W, 1992. An annotated bibliography 
of Antarctic invertebrates (terrestrial and 
freshwater): i-v, 1-263. British Antarctic Sur¬ 
vey (High Cross Madingley Road, Cambridge 
CB3 OET, U.K.), ISBN 0-85665-148-6. Prijs 
(softback, A4) £ 25,-. 

De bibliografie beslaat niet minder dan 1430 
titels. Van elke titel wordt niet slechts de com¬ 
plete referentie gegeven, maar de behandelde 
dieren worden genoemd (altijd tot op het ni¬ 
veau van de orde, maar vaak ook genera en 
soorten). Daarnaast wordt een summary ver¬ 
strekt van 5-15 regels omtrent de oecologische, 
eventueel ook systematische, geografische of 
fysiologische inhoud van elk artikel. Er zijn 
indices op soortsnamen (zowel in systemati¬ 
sche als alfabetische volgorde), op auteursna¬ 
men, op geografische namen, op onderwerpen 
en op expedities. 
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A remarkable aggregation of flies above a 
including ten species new to the Dutch fauna (Diptera) 

Paul L. Th. Beuk 

BEUK, P. L. TH., 1992. A REMARKABLE AGGREGATION OF FLIES ABOVE A ROAD SURFACE, IN¬ 

CLUDING TEN SPECIES NEW TO THE DUTCH FAUNA (DIPTERA). - ENT BER., AMST. 52 (8): 105-110. 

Abstract: A remarkable aggregation of flies was found above the surface of a gravel road. This aggregation consisted 

mainly of species of the families Empididae, Hybotidae and Clusiidae. Hilara albipennis, H. hirtipes, Rhamphomyia 

obscuripennis, R. pilifer, R. argentata (Empididae), Oedalea stigmatella (Hybotidae), Clusiodes verticals, C. gentilis, 
C. ruficollis (Clusiidae) and Stegana similis (Drosophilidae) are reported as new to the Dutch fauna. Additional data 

on some species are given. 

c/o Nationaal Natuurhistorisch Museum, PO. Box 9517, NL - 2300 RA Leiden, The Netherlands. 

Introduction 

From the 31st of May till the 2nd of June 1991 
the Dutch Entomological Society held its an¬ 
nual Summer Meeting in the south of the pro¬ 
vince of Limburg. The weather during this 
meeting was good: 20-25 °C, rather high air 
humidity and sunny for most of the time. 

At the end of the last day the author visited 
the hill the Riesenberg near Gronsveld. The 
collecting site was a 2 meter wide gravel road 
along the foot of the hill. This road runs from 
northeast to southwest. On the northwest side 
is the actual hill, on the southeast side is a 
valley with some meadows and cereal crops. 
Between the road and the valley is a strip of 
woodland of varying width. The road sides 
have a mixed vegetation of flowering herbs and 
grasses interspersed with some brambles and 
bushes. On the hill is a deciduous forest. Dif¬ 
ferent parts of the road are exposed to the sun 
at different times of the day but at the time of 
collecting (15.30-16.30 h.) most of the road was 
in the shade. 

Just above the road surface was a remark¬ 
able activity of insects. Using a sweep net a 
large collection was made over a stretch of 
road of about 600 m. The bulk of the insects 
proved to be Diptera and the few others were 
Hymenoptera. From the Diptera in the net a 
selection was made using an exhauster. After 
identification it turned out that a number of 

species had not been reported from The 
Netherlands before, although all species ap¬ 
peared to be present in Dutch collections. The 
newly recorded species belong to the Empidi¬ 
dae (Hilara albipennis Von Roser, H. hirtipes 

Collin, Rhamphomyia argentata Von Röder, 
R. obscuripennis Meigen and R. pilifer Mei- 
gen), Hybotidae (Oedalea stigmatella Zetter- 
stedt), Clusiidae {Clusiodes gentilis (Collin), C 
ruficollis (Meigen) and C. verticalis (Collin)) 
and Drosophilidae (Stegana similis Lastovka 
& Mâca). Most specimens are deposited in the 
author’s collection. The material is labelled: 
’’GRONSVELD (Limb) NL/Riesenberg/ 
Am.-coor.: 180-314/2.vi. 1991/R L.Th. Beuk”. 
Additional material was studied from the col¬ 
lections of B. van Aartsen, ’t Harde, W. van 
Steenis, Wageningen and from the collections 
of the Zoological Museum, Amsterdam 
(ZMA), the National Museum of Natural His¬ 
tory, Leiden (RMNH), the Noordbrabants 
Natuurmuseum, Tilburg and the Department 
of Entomology of the Agricultural University 
of Wageningen. 

Species account 

Empididae 

De Meijere (1939) recorded 39 species of Hi- 
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lara Meigen from The Netherlands. Since then 
the genus was studied in detail by several au¬ 
thors (e.g. Collin, 1961) but the review of the 
Dutch species has started only recently (per¬ 
sonal communication V. S. van der Goot). 

The genus Hilara is a typical empid genus 
resembling Empis Linnaeus and Rhampho- 

myia Meigen in morphology and habits. How¬ 
ever, Hilara differs from these genera in the 
presence of a particularly shaped fork in vein 
R4+5 and the structure of the male genitalia, in 
which the aedeagus is completely sheathed by 
the hypandrium. In many species the fore me¬ 
tatarsus of the male is conspicuously enlarged. 
Hilara shares with the other two mentioned 
genera the habit of swarming and the male 
presenting the female a wedding present before 
copulation. 

Hilara albipennis 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: J: 2.vi.l991) (specimen lost); Vijlen 
((5: 2.vi.l991); Gelderland: Leuvenum (2<$<$, 
2: 30.iv. 1991); Tongeren (4$$, 622: 5.V.1991; 
222:26.V. 1991). In the ZMA collection further 
material is available from Thesinge, Vlagt- 
wedde (both Groningen) and Bussum (Noord- 
Holland) (det. V. S. van der Goot) (personal 
communication V. S. van der Goot). 

Hilara albipennis is not a common species 
but occasionally it can be very abundant. A 
malaise trap at Tongeren yielded scores of spec¬ 
imens (personal communication V. S. van der 
Goot). The species is further recorded from 
Britain (uncommon according to Collin, 1961), 
Denmark, Germany, Poland, Czechoslovakia, 
Austria and Italy (Chvâla & Kovalev, 1989). 

Hilara hirtipes 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: 3$(J: 2.VÊ1991; Savelsbos: $\ 

2.vi. 1991); Mechelen (2$$\ 31.V.1991). Mate¬ 
rial from the following localities was identified 
by M. Chvâla (Prague) and is deposited in the 
ZMA: Cadier, Colmont, Rothem, Sint Pie¬ 
tersberg (all Limburg) and ’t Harde (Gelder¬ 
land) (Van der Goot, in litt.). 

This species was recorded from Great Bri¬ 
tain only (Chvâla & Kovalev, 1989). In south¬ 
ern England it is not an uncommon species in 
woodlands (Collin, 1961). 

Not all Dutch specimens were collected in 
woodland. The specimens from Mechelen 
were collected from a swarm above a pile of 
logs under some overhanging tree branches at 
about 800 m distance from the closest wood¬ 
land. 

Rhamphomyia Meigen 

The genus Rhamphomyia was so far repre¬ 
sented by 23 species in The Netherlands (De 
Meijere, 1939; Meuffels, 1970). The species of 
this genus resemble those of Empis very much, 
not just in their appearance but also in their 
behaviour. The main differences in habitus 
compared to Empis are the absence of the fork 
in vein R4+5 and the shorter labrum (usually 
shorter than the head is high). 

Rhamphomyia (Pararhamphomyia) 

obscuripennis 

(= nitidicollis Frey) 

Material examined: Limburg: Cadier ($\ 

13.V.1989; 2: 2.V.1990); Elsloo ($\ 18.V.1991; 
$\ 27.V.1991); Gronsveld (Savelsbos: 2: 
2.vi. 1991 ; Riesenberg: 2: 2.vi. 1991); Mechelen 
(2: 1 .vi. 1991); St. Pietersberg(2$$\ 8.vi.l991); 
Gelderland: Ede {2$$\ 16.V.1989); \ Harde 
(2: 4.V.1990; $: 13.V.1990); Hoog Soeren (2: 
19.V. 1989); Schaarsbergen ($: 20. v. 1986); Ton¬ 
geren (5, 322: 30.v-6.vi.1989); Vorden (5: 
4.V.1989); Vierhouten (2: 27.V.1990); Noord- 
Holland: Hilversum (2: 13.V.1989). 

Nothing is known about the ecology of this 
species but the localities given indicate an oc¬ 
currence in woodland. The specimens from 
Ede (leg. H. H. Evenhuis) were swept from a 
swarm above a sandy patch in a forest. One of 
the specimens from the Savelsbos was swept 
from Stellaria sp. 

Rhamphomyia obscuripennis seems to be 
widespread in The Netherlands. In Europe its 
distribution is limited to Finland, the north of 



Ent. Ber., Amst. 52 (1992) 107 

the Russian Federation, Germany, Belgium 
and Czechoslovakia (Chvâla & Wagner, 1989). 
In most works (e.g. Bartâk, 1982) it was in¬ 
cluded under the name R. nitidicollis. 

Rhamphomyia (Pararhamphomyia) pilifer 
(— dentipes (Zetterstedt)) 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: 329: 2.vi. 1991); Vijlen ($: 28.V.1991; 
222: 21 .y. 1991, l.vi.1991). 

Rhamphomyia pilifer was described from the 
area around Liège (Belgium) and it has been 
recorded from almost the whole of north, west 
and central Europa (Chvâla & Wagner, 1989). 
Collin (1961) mentions a rearing record from 
a birch stump (under the name R. dentipes). 

Rhamphomyia (Rhamphomyia) argentata 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: 2(5(5, 4(5$: 2.vi. 1991); St. Pietersberg 
((5: 9.V.1951); Vijlen ($: 13.V.1989). 

Rhamphomyia argentata is a central Euro¬ 
pean species further known from Germany, 
Austria and Czechoslovakia (Chvâla & 
Wagner, 1989). Nothing is known about the 
ecology of this species. 

Other Empididae collected at the Riesenberg: 

Empis (Empis) nuntia Meigen (1655, 1222); 
E. (Empis) planetica Collin (955, 422; only 
recorded from the south of Limburg (Van der 
Goot, 1989)); E. (Xanthempis) stercorea Lin¬ 
naeus (5); Hilara albitarsis Von Roser (= ar- 
gyrosoma Strobl (De Meijere, 1939)) (355, 
522); Rhamphomyia (Rhamphomyia) sulcata 
(Meigen) (5, 222); R- (Megacyttarus) crassi- 
rostris (Fallén) (5, 222); R- (Holoclera) nigri- 
pennis (Fabricius) (3(5(5); R (Aclonempis) 
longipes (Meigen) (455, 2). 

Hybotidae 

Species of the genus Oedalea Meigen are all 
characterised by long antennae, a glossy black 
thorax and abdomen, and swollen femora with 
ventral spines. Larvae have been bred from 
dead wood (Chvâla, 1983). Usually adults can 

be swept in low numbers from leaves of trees 
and shrubs. At the Riesenberg large numbers 
of Oedalea had aggregated and four species 
were present in the material collected. 

Oedalea stigmatella 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: 2: 2.vi. 1991); Gelderland: Winters¬ 
wijk (2: 25.vi.1991); Overijssel: De Lutte (2: 
5.VL1990). 

This is the most common species of the 
genus in the north of Europe (Chvâla, 1983) 
and it further occurs in northwestern and cen¬ 
tral Europe and the adjacent part of the Soviet 
Union (Chvâla & Kovalev, 1989). 

Other Hybotidae collected at the Riesenberg: 
Ocydromia glabricula (Fallén) (255, 2); 
Oedalea flavipes Zetterstedt (4(55, 522), O. 
holmgreni Zetterstedt (13(55, 1222), O. tibia¬ 
lis Macquart (5), Platypalpus agilis (Meigen) 
(5); Platypalpus minutus (Meigen) (455, 2); 
Platypalpus pallipes (Fallén) (2), Trichina 
elongata Haliday (5). 

Clusiidae 

The genus Clusiodes Coquillett is the largest 
genus of the family Clusiidae. In Europe 9 
species of Clusiodes occur (Soos, 1984; 
Withers, 1985). They have been reared from 
dead wood and larvae and pupae can be found 
under bark and in relatively soft wood (Stubbs, 
1982). Courtship and mating can be observed 
on tree stumps and logs. Adults have been 
reported to feed on nectar, rotting vegetable 
matter or sap (Soos, 1987). Species of the sub¬ 
genus Clusiodes are yellow and black but some 
species show intraspecific variation in the 
colour distribution. The tips of the wings are 
darkened. 

So far only three species of the Clusiidae 
were recorded from The Netherlands: Clusia 
flava Meigen, Clusiodes (Clusiodes) albimanus 
(Meigen) and Clusiodes (Clusiodes) caledo- 
nicus (Collin). The material collected at the 
Riesenberg contained three Clusiodes-species, 
all of which were new for the Dutch fauna. 
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Clusiodes (Columbiella) verticalis 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: 2$$\ 2.vi. 1991); St. Pietersberg (2: 
25.viii.1988). 

Thus far C. verticalis was recorded from 
Finland (Frey, 1928), Sweden (Andersson, 
1971), Belgium (Fassotte & Grootaert, 1981), 
Great Britain and Ireland (Stubbs, 1982), Nor¬ 
way (Greve, 1983), Hungary (Sods, 1984) and 
Czechoslovakia (Mâca, 1985). The pupa has 
been found in rotten birch (Betula sp.) 
(Withers, 1985). 

Clusiodes (Clusiodes) gentilis 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: 2$$, 2 cf: 2.vi. 1991); Zeeland: Sluis 
((5: 13.V.1988); Flevoland: Zanddepot A72/ 
A73 (<$: 4-8.vi.1986), Noord-Holland: Texel 
(De Koog: 2$$, 522 cf: 26.viii-7.x.l989). 

Like C. caledonicus this species has partly 
black fore legs and only two pairs of fronto- 
orbital bristles. Both species are closely related 
to each other and there are no reliable charac¬ 
ters to separate the females (Stubbs, 1982). The 
distinguising characters given by Czerny (1928) 
are of no use, except for the male genital char¬ 
acters. Specimens of this species at the ZMA 
were mainly deposited under C. caledonicus. 

In our country C. gentilis is a scarce but very 
widespread species. In Europe it is widespread 
as well: Belgium (Grootaert et al., in press), 
Britain, Poland, Finland and the northwestern 
part of the Russian Federation (Sods, 1984). 
This species has been reared from rotten wil¬ 
low (Salix sp.) and rotten birch (Withers, 
1985). 

Clusiodes (Clusiaria) ruficollis 

(=fascialis (Collin)) 

Material examined: Limburg: Colmont (2: 
28.V. 1989); Elsloo ($: 9.V.1967); Gronsveld 
(Riesenberg: 2: 2.vi. 1991); Heerlen (2); St. 
Pietersberg (<$, 222- 27.v-9.ix. 1987; $, 422- 
Lv-30.vii.1988; 422: 20.v-7.vii.1989); Gelder¬ 
land: Berg en Dal (2: 20-27.v. 1987); Nunspeet 
(422: 20.vi-20.viii. 1977); Flevoland: Lelystad 

(622: 14.v-17.viii.l986); Kitsweg (<$: 13- 

20.V.1989); Noord-Holland: Kwadijk (2: 18- 

24.V.1989); Drenthe: Mantinge 422: 

19.V.1989); Groningen: Vlagtwedde (222: 22- 

23.V.1988); Weende (522: 22-23.V.1988). 

This is the most common species of the 
Clusiidae present in the collection of the ZMA. 
Specimens were mainly deposited under C. 
caledonicus and C. albimanus. 

The species is recorded from northern and 
central Europe and the northwestern part of 
the Russian Federation (Sods, 1984). C. rufi¬ 

collis is associated with dead deciduous trees 
(Stubbs, 1982; as C. fascialis) and Withers 
(1985) mentions hornbeam (Carpinus betulus 

(L.)). 

Drosophilidae 

All species of the genus Stegana Meigen are 
very similar in appearance: thorax and legs 
with contrasting pale and black or brown 
parts, generally a black abdomen and conspi¬ 
cuously darkened wings, which are curved 
down in resting position, thus covering the 
whole abdomen. All Stegana-species seem to 
be associated with deciduous trees. Adults 
have been found on dead wood and sap 
streams and they have been reared from dead 
wood of various tree species. 

Stegana similis 

Material examined: Limburg: Gronsveld (Rie¬ 
senberg: $\ 2.VÊ1991); Noord-Brabant: Uden- 
hout (De Brand: 5<$<$, 722: 28.iv-4.viii. 1990). 

Stegana similis is the most common Euro¬ 
pean species of the genus (Lastovka & Mâca, 
1982). Most recent European records are either 
from malaise traps or sweep catches around 
dead wood or from foliage in humid wood¬ 
land. Unlike most species of Drosophila Fallen 
they are hardly attracted to bait. Some speci¬ 
mens have been collected on windows early in 
the morning which seems to indicate attraction 
by light. 

S. similis is recorded from Britain 
(Chandler, 1987), Belgium (Grootaert et al., in 
press), Germany, Switzerland, Austria, Hun- 



Ent. Ber., Amst. 52 (1992) 109 

gary, Roumania, Czechoslovakia, Poland, 
Sweden, Finland and the northwestern part of 
the Russian Federation (Lastovka & Mâca, 
1982). 

Discussion 

The conditions under which the material from 
the Riesenberg was collected were highly un¬ 
usual. In the literature no references were 
found of such an accumulation of Diptera. 

Horseflies (Diptera: Tabanidae) are often 
attracted to hot ”black” surfaces like the 
opened windows of cars that have been parked 
in the sun (Timmer, 1980), but no horseflies 
were collected at the Riesenberg. To my 
knowledge no Empididae, Hybotidae or Clu- 
siidae have ever been collected at or in hot cars. 

I have observed soldierfly species (Diptera: 
Stratiomyidae) of the subfamily Sarginae in 
low numbers sitting down on the surface of a 
hot chalk gravel road in Ebbor Gorge 
(Somerset, England), probably to pick up 
more heat from the reflection of sunlight from 
the almost white pebbles and dust. However, 
now the flies were flying above the roadsurface 
and not sitting down on it while most of the 
road was in the shade. 

Thus it seems likely that the attraction of the 
road surface to the recorded Diptera must have 
been of another kind than in the above men¬ 
tioned examples. Predacious flies (Empididae, 
Hybotidae) may have been attracted by prey 
but that does not seem to be the case since no 
unusual numbers of very small insects were 
swept from above the road surface. Also, Em¬ 
pididae and Hybotidae usually drop their prey 
in the net after they have been swept, but there 
was no abandoned prey in the net. Further¬ 
more, also non-predacious Diptera were 
swept: among the Diptera collected were 
pollen and nectar feeders, e.g. Brachyopa scu- 

tellaris Robineau-Desvoidy (Syrphidae), leaf 
dwellers that have been observed to feed on 
honeydew, e.g. Chyliza leptogaster (Panzer) 
and Chamaepsila rosae (Fabricius) (Psilidae) 
or bark dwellers, e.g. Megamerina dolium (Fa¬ 
bricius) (Megamerinidae). 

The kind of attraction involved thus remains 
a mystery. 
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Abstract: The status of the genus Diomorus Walker is discussed and characters for distinguishing it more clearly from 

Tor y mus Dalman are proposed. A new key to the three European species is provided. 

5 Salisbury Crescent, Oxford 0X2 7TJ, United Kingdom. 

Introduction 

The status of Diomorus Walker, 1834 as a 
valid genus is retained provisionally, although 
recent workers have realised that its distinction 
from Torymus Dalman, 1820 may be a matter 
of opinion. Already Walker (1874) remarked 
’D. armatus, is the type of the genus Diomorus, 
which was perhaps unadvisadly [sic] separated 
by me from Callimome [= Torymus], the den¬ 
tate hind femora being the only character 
which distinguishes it’. Grissell (1976) regarded 
Diomorus as one of several genera which 

. . appear distinct from Torymus but com¬ 
bine most of the characters found in this ge¬ 
nus’. In his key to Nearctic genera of Torymi- 
nae Grissell (1976) distinguished Diomorus 

from Torymus Dalman and A llot or y mus 

Huber, 1927 by the following characters: ’Fre- 
num distinct, a narrow band confined to apical 
V% of scutellum; propodeum completely 
roughly sculptured and hindfemur with dis¬ 
tinct tooth (fig. 62) (parasitic on aculeate 
Hymenoptera)’. 

Unfortunately two of the above characters 
do not apply to the type-species Diomorus 

nobilis Walker, 1834 (= armatus Boheman, 
1834). This species has a very large frenum the 
length of which is at least 0.38 the total length 
of the scutellum, whilst the propodeum is ex¬ 
tensively smooth, with a few longitudinal stri- 
olae on each side of the median line. On the 
other hand a strong tooth is present on the 
hind femur of the Nearctic Torymus texanus 

(Hoffmeyer), whilst a small or rudimentary 

tooth occurs in the Nearctic T atheatus Gris¬ 
sell, T denticulatus (Breland), T fullawayi 

(Huber) and T sub californicus Grissell, also in 
some specimens of the European T (Synto- 

maspis) fastuosus Boheman. The feature of 
parasitism by Diomorus on aculeate Hyme¬ 
noptera appears to be a valid biological distinc¬ 
tion separating it from Torymus. 

The three European species of Diomorus 

have in common a strong tooth on the hind 
femur; however, in other respects they do not 
form a homogeneous entity, as will be evident 
even from the characters given in my key to 
species below. The type-species D. nobilis 

differs considerably from the other two and is 
very close in most respects to Torymus (some 
of the Syntomaspis-group). The other two spe¬ 
cies form in my opinion a distinct species- 
group within Diomorus which agrees more 
closely with Grissell’s definition of the genus 
quoted above. I should note here that Synto- 

maspis Forster, 1856, Callimomus Thomson, 
1876, and Lioterphus Thomson, 1876, are cur¬ 
rently regarded as no more than species- 
groups, or, at most, subgenera of Torymus 

Dalman. Consequently the only genera of the 
subfamily Toryminae represented in Europe 
are Diomorus and Torymus. 

Several characters mentioned in the keys 
below have not been noticed before. In my key 
to species the following abbreviations are used: 
M: marginal vein of forewing; PM: postmar¬ 
ginal vein; ST: stigmal vein. 
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Key distinguishing Diomorus and Tor y mus 

1. Vertex of head with several strong trans¬ 
verse wrinkles or striae, between which are 
distinct piliferous punctures; frons with 
similar sculpture. Head in dorsal view very 
strongly transverse, 2.25-2.5 times as 
broad as long, with temples converging 
very strongly and straight or virtually so. 
Hind femora with a strong ventral suba- 
pical tooth. Sculpture of mesoscutum, and 
scutellum except the frenum, strong (espe¬ 
cially in D. cupreus and D. calcaratus)', 

scutellum with a smooth anteriorly deli¬ 
mited frenum. Propodeum often with very 
coarse rugose or areolate-rugose sculpture 
(though mainly smooth in the type-spe¬ 
cies). Antennal scape short, not nearly 
reaching level of median ocellus. Parasites 
of aculeate Hymenoptera living in twigs or 
stems (Sphecidae, some Apidae). 
.Diomorus 

Vertex of head nearly always without trace 
of transverse wrinkles or striae, rarely with 
some fine and weak striae; frons with very 
fine reticulate or alutaceous sculpture, 
with or without piliferous punctures. Head 
in European species almost always less 
transverse than in Diomorus; temples 
often converging less strongly, or rounded. 
Hind femora without a ventral subapical 
tooth except in T texanus in which it is 
strong, and in a few other species that have 
a weak tooth. Sculpture of mesoscutum 
and scutellum very rarely as strong as in 
Diomorus', scutellum with or without a 
frenum. Propodeum most often with weak 
sculpture or nearly smooth, occasionally 
with stronger sculpture but not coarsely 
rugose. Antennal scape sometimes reach¬ 
ing or exceeding level of median ocellus. 
Mainly parasites of insects living in galls, 
especially Hymenoptera (Cynipidae) and 
Diptera (Cecidomyiidae), occasionally 
Diptera (Tephritidae); rarely of Coleoptera 
.Torymus 

Key to European species of Diomorus 

(females) 
1. Propodeum between spiracles smooth ex¬ 

cept for a row of punctures along the base 
and 1 to 3 fine longitudinal striolae on each 
side of the median line. Forewing: PM 3.3- 
3.8 times length of ST. Scutellar frenum 
occupying 0.38-0.45 of total length of scu¬ 
tellum. Mesolcus (median longitudinal 
furrow of mesosternum) simple. Malar 
space 0.2-0.3 length of eye. (Ovipositor 
sheaths nearly or about as long as body 
and 2.5-3 times length of hind tibia; hind 
coxae bare dorsally at base, their external 
surface reticulate). 
.armatus (Boheman) 
Propodeum between spiracles areolate-ru¬ 
gose or rugose. Forewing: PM at most 
about twice length of ST, usually less. Scu¬ 
tellar frenum 0.24-0.29 of total length of 
scutellum. Mesolcus punctate. Malar 
space 0.29-0.43 length of eye... 2 

2. Ovipositor sheaths slightly longer than 
gaster and 1.75-2 times length of hind ti¬ 
bia. Hind coxae dorsally with a thick band 
of pilosity in the basal half; external sur¬ 
face of hind coxae reticulate. Antenna 
with pedicellus plus flagellum about equal 
to breadth of head; funicular segments (ex¬ 
cept sometimes the first) slightly broader 
than long. Malar space 0.41-0.43 length of 
eye. Head and thorax coppery-green to 
coppery.cupreus (Spinola) 
Ovipositor sheaths as long as or slightly 
longer than body and about 3 times length 
of hind tibia. Hind coxae dorsally bare, 
their external surface extensively smooth. 
Antenna with pedicellus plus flagellum 
1.2-1.3 times breadth of head; funicular 
segments quadrate, or segments 1 and 2 
slightly longer than broad. Malar space 
0.29-0.34 length of eye. Head and thorax 
blue to violet, sometimes partly or wholly 
greenish, or greenish-blue with some violet 
parts.calcaratus (Nees) 

Males may be distinguished by some of the 
characters given above for females: sculpture 
of propodeum, relative length of PM vein, 
structure of mesolcus, relative lengths of scu¬ 
tellar frenum and of malar space, colour of 
body. 
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Comments on some extralimital species 

The Indo-Australian D. orientalis Masi, 1926 
and the North American D. zabriskiei Cres¬ 
son, 1878 conform to my diagnosis of Diomo¬ 
rus above. The former seems more nearly re¬ 
lated to D. armatus, the latter resembles D. 
cupreus and D. calcaratus in many respects. I 
have not seen D. aiolomorphi Kamijo, 1964 
which is a parasite of Aiolomorphus rhopa- 
loides Walker (Chalcidoidea; Eurytomidae) 
and is said to have a long antennal scape, in 
these respects disagreeing with my diagnosis of 
Diomorus, Also D. spinosus Kamijo, 1979 
which is said to have nearly smooth frons and 
vertex, antennal scape reaching median ocel¬ 
lus, seems likely to belong to Torymus (near 
the Syntomaspis group). 

Biology and distribution of European species 

D. armatus 

Widely distributed in Europe but more fre¬ 
quent in north (including The Netherlands and 
Britain); rare in south and possibly absent 
from some low-altitude areas of Mediterra¬ 
nean. Parasite of some Hymenoptera Spheci- 
dae (e.g., Trypoxylon sp.) in stems of Rubus 
and other plants. 

D. cupreus 

Mainly southern and Central Europe, and 
Central Asia, but extends to northern France 
and The Netherlands. Like armatus, a parasite 
of Sphecidae in stems of Rubus, Phragmites 
and Unarm; also reared from Osmia sp. (Api- 
dae). 

D. calcaratus 

Widely distributed over continental Europe, 
including The Netherlands, but not found in 
Britain. Also a parasite of Sphecidae including 
Stigmus solskyi A. Morawitz, Ectemnius rubi- 

cola (Dufour & Perris) and Pemphredon sp. in 
stems of Rubus and other plants. It has also 
been obtained from old galls of Andricus kol- 
lari (Hartig) (Cynipidae) which had probably 
been used for nesting purposes by some species 
of Sphecidae. 
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Introduction 

From the genus Albia only one species is 
known from Europe, i.e. A. statiemis Thon, 
placed in the subgenus Albia. In a pond near 
Amsterdam the second of us collected a new 
species. A description is given below. The no¬ 
menclature is according to Cook (1974). 

Albia (Albiella) davidsi spec. nov. 
(figs. 1-5) 

Type Material. - Holotype: Female from pond Gaasper- 
park, in south-eastern Amsterdam (Amersfoort-coordi- 
nates: 128.28/480.12), 22-vii-1991. The holotype is deposi¬ 
ted in the Institute of Taxonomic Zoology (Zoological 
Museum) of the University of Amsterdam. 

Description 

Female: Body 1086p in lenght and 815p in 
width. Dorsal and ventral shield present. Dor¬ 
sal shield with 5 pairs of glandularia; no 
conspicuous colour pattern present. Two peri¬ 
pherally located glandularia are lying close to 
each other. One pair of glandularia in the dor¬ 
sal furrow. Hairs on the dorsal shield on small 
tubercles. Suture line between third and fourth 
coxa complete. Glandulum of the fourth coxa 
located near the suture line of third and fourth 
coxa and extended onto this suture line. Tips 
of coxae pointed; setae on coxae not thick¬ 
ened. Acetabular plate 136p in length and 126p 
in width. Dorsal lengths of palp segments: PI 

50p, PII 120p, Pill 91p, PIV 156p, PV 48p. 
PIV with two setae on ventral margin and 3 
setae on dorsal margin. Legs with large claw 
and clawlet. Dorsal lengths of three distal seg¬ 
ments of first and fourth leg: I-leg-4 115p, I-leg- 
5 132p, I-leg-6 144p; IV-leg-4 197p, IV-leg-5 
216p, IV-leg-6 165p. II-leg-5 with 4 swimming 
setae, III-leg-4 with 4 and III-leg-5 with ap¬ 
proximately 9 swimming setae, IV-leg-4 with 3 
and IV-leg-5 with 8 swimming setae. IV-leg-6 
with approximately 16 setae on lateral side. 

Male: unknown. 

Diagnosis 

The large glandulum located very close to the 
suture line of the third and fourth coxa (and 
extending onto this suture line), the pointed 
tips of the coxae, the long fourth palp segment 
and the two peripherally located glandularia of 
the dorsal shield, lying close to each other, are 
diagnostic for A. davidsi. Many species of this 
subgenus have a conspicuous blue or purple 
colour pattern, especially the species from 
Africa, and South and Central America. In the 
present species such a colour pattern is lacking. 

The new species differs from A. stationis, the 
only known European species of the genus, in 
having a complete suture line between the third 
and fourth coxa. 
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Figs. 1-5. Albia (Albiella) davidsi spec, nov., $. 1, Ventral view; 2, dorsal view; 3, palp; 4, distal segments of fourth leg 
in lateral view; 5, distal segment of first leg. 
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Etymology: A. davidsi has been named after 
Dr. C. Davids. 

Discussion 

Albia davidsi spec. nov. can be assigned to the 
subgenus Albiella. Cook (1986) placed the sub¬ 
genus Anchistalbia in synonymy with Albiella. 

Twentyfour species of the subgenus Albiella 

have been described from North, Central and 
South America, Africa, Asia and Australia. 

The type-locality has been examined on wa¬ 
ter mites monthly during the summer half-year 
for a period of 5 years. The new species has 

been collected only once, in spite of the large 
number of specimens taken each month. We 
think A. davidsi is an accidental species in The 
Netherlands, with its main distribution area 
lying elsewhere. 
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Zelleria hepariella, nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Lepidoptera: Yponomeutidae) 

J. C. Koster & A. Schreurs 

KOSTER, J. C. & A. SCHREURS, 1992. ZELLERIA HE PARI ELLA, NEW TO THE FAUNA OF THE NETHER¬ 

LANDS (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE). ENT BER., AMST. 52 (8): 117-119. 

Abstract: Zelleria hepariella is recorded for the first time from The Netherlands. One specimen was collected from a little 

Ash-tree (Fraxinus excelsior) near Vijlen on July 22, 1988. Diagnostic characters are presented and notes on its biology 

and distribution are given. 

J. C. Koster, Van Brederodestraat 53, 1759 VG Callantsoog. 

A. Schreurs, Jonkerbergstraat 138, 6462 TL Kerkrade. 

Inleiding 

De tweede auteur klopte op 22 juli 1988 een 
hem onbekend vlindertje van een laag esse- 
boompje (Fraxinus excelsior L.) in het Elzet- 
terbosch te Vijlen (gemeente Vaals). 

Op grond van morphologische kenmerken 
en het genitaalapparaat kon de soort met behulp 
van Friese ( 1960) en Hannemann( 1977) worden 
gedetermineerd als Zelleria hepariella Stainton. 
Deze soort werd nog niet eerder uit Nederland 
gemeld. Inde palearktische verzameling van het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden 
bevinden zich twee vrouwtjes van de soort uit 
Frankrijk (collectie Staudinger). Vergelijking 
met het in Nederland gevangen exemplaar be¬ 
vestigde onze determinatie. 

Ondanks vele naspeuringen op de vindplaats 
is het tot nu toe bij dit ene exemplaar gebleven. 
De boom, waarvan Zelleria hepariella werd 
geklopt, is inmiddels verdwenen en in de nabije 
omgeving groeien geen andere essen. 

In dit artikel is gekozen voor een uitgebreide 
beschrijving van de soort, daar de in de litera¬ 
tuur genoemde kenmerken (Friese, 1960; Han¬ 
nemann, 1977) te summier zijn om de soort 
probleemloos te kunnen determineren. 

Diagnostiek 

De soort is in grootte en kleur zeer variabel. 
Uiterlijk kan Zelleria hepariella abusievelijk 
worden gehouden voor een van de soorten van 

het geslacht Caloptilia (fam. Gracillariidae), 
maar deze missen de opstaande kopbeharing. 

Zelleria hepariella komt in de naamlijst van 
Lempke (1976) en de codelijst van Küchlein 
(1987) na Yponomeuta sedella (= vigintipune- 

tata). 
De genitaliën van de soorten van het ge¬ 

slacht Swammerdamia lijken op die van 
Zelleria hepariella, uiterlijk is de soort hiervan 
gemakkelijk te onderscheiden. 

Mannetje (fig. 1). Spanwijdte 10 mm. Kop: 
voorhoofd lichtbruin; kruin met opstaande 
schubben, geelwit; kraag geelwit. Labiale pal- 
pen: vooruitstekend; Ie lid zeer kort, 3e lid vier 
vijfde van de lengte van het 2e lid; buitenzijde 
bruin, binnenzijde wit, top van het 3e segment 
lichter en verdikt. Antennen: vier vijfde van de 
lengte van de voorvleugel; donkergrijs. 

Thorax en tegulae lichtbruin. Poten: Ie paar 
donkerbruin; 2e paar: tibia bruin, apicaal lich¬ 
ter, 4e tarslid gedeeltelijk en 5e tarslid geheel 
bruin, overige tarsleden wit; tibia met één paar 
ongelijke apicale sporen; 3e paar grijs; tibia 
met één paar ongelijke mediale en apicale spo¬ 
ren. Voorvleugel: grondkleur lichtbruin, glan¬ 
zend; costa en vleugelpunt donkerbruin; boven 
de vouw, vanaf de basis tot ongeveer één derde 
van de vleugel, een onduidelijke lichte streep; 
franje aan de vleugelpunt lichtbruin, aan de 
achterrand grijs. Achtervleugel: grijs, glan¬ 
zend; franje grijs. 
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Abdomen: niet onderzocht. Genitaliën (fig. 
2): valven door een transtilla met elkaar ver¬ 
bonden, ovaal en naar de top verbreed, costa 
met enige verspreid staande dorens; sacculus 
klein, toegespitst en spaarzaam bezet met do¬ 
rens; saccus kort en recht; tegumen naar boven 
versmald, gnathos groot, socii eindigend in een 
kromme punt. 

Vrouwtje (fig. 3). Spanwijdte 13-14 mm. An¬ 
tennen: lichtgrijs, naar het uiteinde lichter. 

Thorax en tegulae: kleur als van de voor¬ 
vleugel. Voorvleugel: grondkleur variabel; van 
geelbruin tot grijsbruin soms met violette weer¬ 
schijn; costa donkerbruin; op de binnenrand, 
aan de basis, een vage donkere vlek; of gehele 
voorvleugel eenkleurig met enkele verspreid 
voorkomende donkere schubben. Verder als 
mannetje. 

Abdomen: bovenzijde lichtgrijs, punt wit; 
onderzijde lichtbruin, laatste drie segmenten 
lichter. Genitaliën (fig. 4): ventrale armen van 
de apophyses anteriores zijn niet met elkaar 
verbonden; lamella postvaginalis gevormd 
door twee schuin verlopende, bedoornde lijs¬ 
ten; lamella antevaginalis driehoekig; in de 
ductus bursae is het bovenste één derde deel 
korrelvormig gesclerotiseerd; corpus bursae 
zonder signum. 

Biologie 

Als voedselplant voor de rups worden gewone 
es (Fraxinus excelsior) en Phillyrea angustifo- 

lia L. opgegeven. De laatste is een struik van 

Fig. 1. Zelleria hepariella, ß, Vijlen, 22.vii.1988, coll. 
Schreurs. 

de familie Oleaceae uit het Middellandse zee¬ 
gebied, die niet in Nederland voorkomt. 

De rups is bleekgroen met geelbruine kop en 
donkere ruglijn. Ze leeft in juni in een dik 
spinsel, dat ze maakt rond de jonge eindloten 
van de takken van de voedselplant. De verpop¬ 
ping volgt in een dik zijden spinsel op een blad. 
Het popstadium duurt enige weken. De vlin¬ 
ders, die in juli en augustus uitkomen, overwin¬ 
teren (Friese, 1960; Hannemann, 1977; Em¬ 
met, 1979; Agassiz, 1987). 

Verspreiding 

Zelleria hepariella is beschreven uit Engeland, 
waar ze wijdverspreid, maar lokaal en niet al¬ 
gemeen, voorkomt (Agassiz, 1987). Verder is 
de soort vermeld uit het zuidwestelijk deel van 
Duitsland (Eckstein, 1933; Friese, 1960; Han- 

Fig. 2. Mannelijk genitaal van 
Zelleria hepariella (Schaallijn 1 
mm). 
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Fig. 3. Zelleria hepariella, 9, Gall, m, Staud., coll. Natio¬ 
naal Natuurhistorisch Museum, Leiden. 

nemann, 1977), Denemarken (Schnack, 1985: 
in acht van de elf districten), Zweden, Frank¬ 
rijk, Zwitserland, Joegoslavië, Spanje, Italië en 
Griekenland (Friese, 1960; Hannemann, 
1977). 
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Fig. 4. Vrouwelijk genitaal van Zelleria hepariella 
(Schaallijn 1 mm). 
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Vangsten van Neoitamus socius, Machimus 
rusticus en Choerades fulvus in Nederland 
(Diptera: Asilidae) 

Ketelaar (1990) vermeldt de asilide Neoitamus 

socius Loew nieuw voor de Nederlandse fauna. 
Het betrof de vangst van één $ in het Schwei- 
bergerbos bij Mechelen (Zuid-Limburg). In 
augustus 1991 werden door mij in het Vijlener- 
bos zes SS en één Ç gevangen, zodat we kun¬ 
nen aannemen dat deze roofvlieg ter plaatse 
een goede populatie heeft. 

Machimus rusticus Linnaeus was eveneens 
bekend van een zeer oude vangst uit Neder¬ 
land, namelijk van voor 1900 bij Nuth (Van der 
Goot, 1985). Ruim 90 jaar later ving ik op 16 
augustus 1991 bij Cadierhet tweede exemplaar 
((5). Uit België is M. rusticus bekend van de 
meest zuidelijke uitloper van de Sint Pieters¬ 
berg. De vliegtijd in België is van half juni tot 
eind augustus (Van der Goot, 1985). 

Een zeer bijzondere vangst is die van de 
roofvlieg Choerades fulvus Meigen. Op 21 
april 1987 kwam een vrouwtje van deze soort 
in een malaiseval op de Sint Pietersberg. Deze 
val stond daar overigens het gehele seizoen. 
Niet alleen de datum is onverklaarbaar (vol¬ 
gens Van der Goot (1985) vliegt C fulvus in 
Zuid-Duitsland en Frankrijk in augustus), 
maar ook het voorkomen in Nederland is 
vreemd. Uit België is uit de vorige eeuw één 
vangst bekend uit de omgeving van Mons (Van 
der Goot, 1985). Het zal wel altijd een raadsel 
blijven hoe deze asilide op de Sint Pietersberg 
terecht is gekomen. 

De heer Van der Goot wordt bedankt voor 
de determinaties. 
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Sapygina decemguttata nu ook in België ge¬ 
vonden (Hymenoptera: Sapygidae) 

Sapygina decemguttata Jurine is een zuidelijke 
soort die parasiteert bij Heriades truncorum 

(Linnaeus). Bij Lanaye (Caster) werd door J. 
Smit in juli 1991 een $ gevangen, en door de 
auteur in augustus een Ç. Dit zijn de eerste 
meldingen van deze soort in België. 

In Nederland waren al twee vindplaatsen 
bekend. In Echt werden door Geurts (1952) 
enkele $S en 22 gevangen, en de auteur 
kweekte in 1977 een $ uit een oud paaltje te 
Kesseleik. In 1991 kwamen hier twee nieuwe 
vindplaatsen bij: J. Smit verzamelde twee SS 
te Stokhem, en een 2 belandde in de vangtent 
van P. Thomas te Heihof-Kerkrade. 
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Interessante Zeeuwse wantsenvangsten (Hemiptera, 

Heteroptera) 
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Abstract: Records of the following rare and interesting Heteroptera from the Dutch province of Zeeland are given and 

discussed: Atractotomus parvulus (Miridae), Brachysteles parvicornis (Anthocoridae)5 Nysius graminicola, Emblethis 

griseus (Lygaeidae), Rhopalus subrufus, Stictopleums abutilon, S. punctatonervosus {Rhopalidae) and Enopiops scapha 

(Coreidae). Nysius graminicola is recorded for the first time from The Netherlands. It was found in low numbers on 

Matricaria maritima. 

Plaetenziektenkundige Dienst, sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

Inleiding 

De wantsenfauna van de provincie Zeeland is 
nog relatief slecht bekend. Aukema (1989) 
geeft van 321 soorten het voorkomen in Zee¬ 
land aan en dezelfde auteur voegt daar in 1990 
nog eens veertien soorten aan toe, die in 1989 
tijdens de zomervergadering van de Neder¬ 
landse Entomologische Vereniging te Haam¬ 
stede voor het eerst in Zeeland werden verza¬ 
meld. In de laatste lijst (Aukema, 1990) werden 
Psallus lepidus Fieber, Aelia acuminata (Lin¬ 
naeus) en A. klugii Hahn overigens per abuis 
niet als nieuw voor Zeeland aangegeven. In 
totaal waren daarmee op dat moment 335 van 
de 588 uit Nederland bekende soorten (57%) in 
Zeeland waargenomen. 

De kennis van de Zeeuwse wantsenfauna is 
voor het grootste deel te danken aan de acti¬ 
viteiten van A. F. J. Fokker, die tussen 1883 en 
1899 zijn „Catalogus der in Nederland voorko¬ 
mende Hemiptera” schreef en die vooral in de 
omgeving van Zierikzee actief was, en van P 
J Brakman, die met name in de vijftiger j aren 
veel verzamelde op Walcheren en in mindere 
mate in Zuid Bevel and en Zeeuws-Vlaanderen 
(Brakman, 1951, 1952, 1960). 

Tijdens een veertiendaags verblijf in het wes¬ 
telijk deel van Zeeuws-Vlaanderen werden in 
1990 in totaal acht soorten nieuw voor Zeeland 
gevangen, waaronder tevens een nieuwe soort 
voor de Nederlandse fauna. In het volgende 

overzicht worden de vermeldenswaardige 
vondsten behandeld. 

Atractotomus parvulus Reuter 

De miride Atractotomus parvulus is in Neder¬ 
land een zeldzame verschijning, die tot dus¬ 
verre slechts een tiental keren werd waargeno¬ 
men en nog niet eerder in de provincie Zeeland 
(Aukema, 1989). Tussen 5 en 10 augustus 1990 
kwam A. parvulus talrijk in Oostburg voor in 
een aanplant van bergden (Finns mugo Turra). 
In totaal werden 9 mannetjes en 32 vrouwtjes 
verzameld. Naast 4. parvulus werden ook de 
miride Pilophorus cinnamopterus (Kirsch¬ 
baum), de anthocoride Acompocoris alpinus 
Reuter en de lygaeide Gastrodes grossipes (De 
Geer) in klein aantal van deze bergdennen ge¬ 
klopt. 

Atractotomus parvulus komt in hoofdzaak 
op dennen voor. Stonedahl (1990) noemt 
grove den (Pinus sylvestris L.) en P halepensis 
Mill, als waai dpi anten, maar daarnaast zijn 
ook incidentele vondsten van zilverspar (Abies 
sp.) en spar (Picea sp.) bekend. Dit is de eerste 
keer dat A. parvulus van bergden vermeld 
wordt. 

Er is één generatie per jaar, waarvan de 
adulten aanwezig zijn in juli en augustus. De 
eieren overwinteren (Wagner & Weber, 1964). 
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Atractotomus parvulus komt verspreid 

voor in het hele westpalearctische gebied, met 

inbegrip van Engeland, waar het als A. mirifi- 

cus Woodroffe beschreven materiaal tot A. 

parvulus behoort (Stonedahl, 1990). 

Brachysteles parvicornis (Costa) 

De anthocoride Brachysteles parvicornis werd 

Fig. 1. Nysius graminicola, Oostburg, lO.viii. 1990, leg. 
en det. B. Aukema. Het abdomen, dat door de hemelytra 
heen zichtbaar is, is niet getekend (schaallijn 1 mm). 

na 1954 slechts éénmaal in Nederland waarge¬ 

nomen: J. Beernink ving op 6 juni 1975 een 

mannetje in de duinen bij Bakkum (Aukema, 

1989). Uit Zeeland zijn vondsten bekend van 

Vrouwenpolder in 1949 en 1954 en Goes in 

1953 (Aukema, 1989). 

In Oostburg werden tussen 5 en 10 augustus 

1990 in een tuin 7 mannetjes en 10 vrouwtjes 

gevangen op één zwarte den (Pinus nigra Ar¬ 

nold). In de nacht van 8 op 9 augustus werd 

bovendien een mannetje gevangen in een licht¬ 

val, die op ongeveer tweehonderd meter af¬ 

stand van de eerste vindplaats stond opgesteld. 

Alle verzamelde dieren waren macropteer. 

Brachysteles parvicornis leeft uitsluitend 

van oribatide mijten en kan overal voorko¬ 

men, waar deze prooidieren in ruime mate 

voorhanden zijn: in droge zandige biotopen op 

Ericaceae, dennen (Pinus sp.), Buxus semper- 

virens L. en jeneverbes (Juniperus sp.), maar 

ook op lage vegetatie op vochtige plaatsen (on¬ 

der andere op russen (Juncus sp.) en zeggen 

(Carex sp.)). Overwinterende dieren zijn op de 

meest uiteenlopende plaatsen aan te treffen 

(Péricart, 1972). Volwassen dieren kunnen ge¬ 

durende het hele jaar gevonden worden. Er is 

vermoedelijk slechts één generatie per jaar. 

Larven zijn in mei en juni gevonden (Péricart, 

1972). 

Brachysteles parvicornis komt verspreid 

voor over heel West-Europa (ook in Zuid-En- 

geland en Denemarken) en het Middellandse 

Zeegebied (Péricart, 1972). In België is de soort 

alleen bekend van een zeer oude vondst (1870) 

in het nabijgelegen Westvlaamse Oostende 

(Bosmans & Péricart, 1989). 

Nysius graminicola (Kolenati) 

Op 10 augustus 1990 sleepte de auteur ten 

zuiden van het Grote Gat, een kreek ten zuiden 

van Oostburg, een afwijkende Nysius (fig. 1) 

van reukloze kamille (Matricaria maritima L.) 

in een suikerbietenakker. Het betrof een man¬ 

netje, dat op het eerste gezicht langer en slanker 

en bovendien meer geelachtig van kleur was 

dan de eveneens talrijk aanwezige Nysius sene- 

cionis (Schilling). Voor alle zekerheid werd van 

een drietal plaatsen een groot aantal dieren 
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verzameld. Reukloze kamille kwam met name 
op de kopakkers van de verschillende percelen 
(hoofdzakelijk suikerbieten en tarwe) massaal 
voor. In totaal werden naast 69 mannetjes en 
60 vrouwtjes van N senecionis 7 mannetjes en 
5 vrouwtjes van deze afwijkende vorm verza¬ 
meld, die bij determinatie bleken te behoren tot 
de nog niet eerder uit ons land vermelde Nysius 
graminicola. 

Gegevens over de biotoop van Nysius gra¬ 
minicola zijn schaars. Stichel (1957-1962) ver¬ 
meldt haar uit droge habitats, waar ze op de 
grond of op grassen en kruiden leeft en Wagner 
(1966) volstaat met „Bodentier, lebt an sonni¬ 
gen trockenen Orten”. Over de levenscyclus is 
niets bekend. 

Nysius graminicola heeft een Zuideuropese 
en circum-mediterrane verspreiding. Ze is be¬ 
kend uit Zuid-Frankrijk (tot aan Parijs en de 
monding van de Loire), Spanje, Portugal, Ma¬ 
rokko, Algerije, Tunesië, Malta, Sardinië, Si¬ 
cilië, Italië, Oostenrijk, Joegoslavië, Albanië, 
Bulgarije, Roemenië, Griekenland, Egypte, Is¬ 
raël, Syrië, Cyprus, Turkije, Zuid-Rusland, 
Turkestan, Iran en Irak (Josifov, 1986; Melber 
et al, 1991; Stichel, 1957-1962). Allen (1984) 
meldde de vangst van een mannetje in Zuid- 
Engeland (Dorset), maar van vestiging in En¬ 
geland is tot dusverre geen sprake (B. S. Nau, 
persoonlijke mededeling). In Klein-Azië, het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika komt de on¬ 
dersoort Nysius graminicola karaganus Ho- 
berlandt voor, die kleiner en lichter van kleur 
is en een minder duidelijke donkere tekening 
op de hemelytra heeft (Hoberlandt, 1949; Wag¬ 
ner, 1958). Het voorkomen in België (Bos¬ 
mans, 1978), Duitsland (Slater, 1964), Polen 
(Cmoluchowa & Mielewczyk, 1990) en Tsje- 
cho-Slowakije (Hoberlandt, 1977) is onzeker 
en dient bevestigd te worden. In Luxemburg is 
N graminicola tot dusverre niet waargenomen 
(L. Reichling, persoonlijke mededeling). De 
vermelding voor Nederland in Slater (1964) is 
gebaseerd op een onjuiste interpretatie van Re¬ 
claim (1932), die N. graminicola slechts opgeeft 
uit het omliggend gebied (Parijs). 

Hoewel het niet uit te sluiten is, dat Nysius 
graminicola onze streken op eigen kracht heeft 
weten te bereiken (actieve dispersie), lijkt het 

zeker ook mogelijk dat passief transport, bij¬ 
voorbeeld via de handel in plantmateriaal, ten 
grondslag ligt aan de opmerkelijke areaaluit¬ 
breiding van deze soort. Uit gegevens van de 
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen, 
blijkt in elk geval, dat N graminicola recent 
een aantal malen met chrysanten uit Israël op 
Nederlandse bloemenveilingen is aangevoerd. 

Emblethis griseus (Wolff) 

De lygaeide Emblethis griseus is in Nederland 
alleen bekend van Walcheren. Snellen van Vol¬ 
lenhoven (1878) vermeldde de soort voor het 
eerst naar aanleiding van de vondst van twee 
exemplaren op 12 augustus door La Fontijn. 
Een vrouwtje van deze vondst bevindt zich in 
de collectie van het Nationaal Natuurhisto¬ 
risch Museum te Leiden. Brakman (1952) ving 
de soort vervolgens tussen 6 juli en 18 augustus 
1951 op één plaats in de duinen tussen West- 
kapelle en Domburg en de auteur was vermoe¬ 
delijk op dezelfde plaats succesvol in juli 1983 
en juli 1986 (Aukema, 1989). De betreffende 
biotoop bestaat uit slechts enkele honderden 
vierkante meters tamelijk vlak duinterrein, dat 
dienst deed als tijdelijke opslagplaats voor ma¬ 
teriaal ter dijkversteviging. E. griseus voelt zich 
kennelijk goed thuis in dit altijd enigszins kale, 
zandige biotoop, waarop de vegetatieontwik- 
keling voortdurend verstoord wordt door 
menselijk ingrijpen. Met name de verspreid 
groeiende rozetten van kleverige reigersbek 
(Erodium glutinosum Dumort) bleken als ver¬ 
blijfplaats erg in trek bij E. griseus. 

In 1987 leek de vindplaats ten gevolge van 
werkzaamheden ter verhoging van de zeedijk 
verloren gegaan te zijn (Aukema, 1989), maar 
op 8 augustus 1990 was de soort toch weer 
talrijk aanwezig. Een nieuwe bedreiging vormt 
echter de omstandigheid, dat het bewuste ter¬ 
rein nu deel uitmaakt van de plaatselijke golf¬ 
link en dreigt dicht te groeien. 

Emblethis griseus leeft onder planten en 
strooisel op zonnige, droge plaatsen. De vol¬ 
wassen dieren overwinteren en de nieuwe gene¬ 
ratie is vanaf juli aanwezig (Wagner, 1966). 

Emblethis griseus komt met uitzondering 
van noordelijke streken verspreid in het hele 
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palearctische gebied voor. In België komt K 
griseus alleen in de duinen van West-Vlaande- 
ren voor: De Panne, Knokke en Oostende 
(Bosmans, 1978). In Engeland en Noordwest- 
Duitsland komt de soort niet voor (South- 
wood & Leston, 1959; Wagner, 1966). 

Rhopalus subrufus (Gmelin) 

De rhopalide Rhopalus subrufus is in Neder¬ 
land slechts enkele malen buiten Zuid-Lim- 
burg verzameld (fig. 2) en recent was de soort 
alleen nog bekend van de St. Pietersberg (Au- 
kema, 1989). In de duinen van het natuurreser¬ 
vaat Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet 
werd R. subrufus tussen 1 en 9 augustus 1990 
in groot aantal met larven aangetroffen op en 
onder robertskruid (Geranium robertianum 
L.), dat langs en onder dicht struweel van wilde 
liguster (Ligustrum vulgare L.) en duindoorn 
(Hippophae rhamnoides L.) groeide. 

Rhopalus subrufus komt voor op warme, 
droge plaatsen op een groot aantal kruiden. 
Wagner (1966) geeft ooievaarsbek (Geranium 
sp.), salie (Salvia sp.) en Vincetoxicum sp. als 
waardplanten en Southwood & Leston (1959) 
noemen in dit verband borstelkrans (Satureja 
vulgaris (L.) Fritsch) en robertskruid, maar 
vooral hertshooi (Hypericum sp.). Op de St. 
Pietersberg komt R. subrufus op sint-jans- 
kruid (Hypericum perforatum L). voor. 

De adulten overwinteren en de nieuwe gene¬ 
ratie is volwassen vanaf begin augustus (Wag¬ 
ner, 1966). 

Rhopalus subrufus heeft een zeer groot ver¬ 
spreidingsgebied, dat naast het palearctische 
gebied ook het ethiopische, oriëntaalse en neo- 
tropische faunagebied omvat (Wagner, 1966). 
In Europa komt ze naar het noorden toe min¬ 
der voor. In Laag-België komt R. subrufus niet 
voor, maar een onbevestigde literatuuropgave 
van een vondst bij Knokke in 1895 (Bosmans, 
1977) dient gezien het voorkomen bij Nieuw¬ 
vliet toch serieus genomen te worden. 

Stictopleurus abutilon (Rossi) en 
S. punctatonervosus (Goeze) 

De twee inlandse soorten van het genus Stic¬ 

topleurus Stâl bereiken in Nederland de 
noordgrens van hun areaal en werden eind 
jaren veertig na een aantal relatief warme j aren 
(met name de zomer van 1947 springt er in dit 
opzicht uit) voor het eerst in Nederland gevan¬ 
gen (Cobben, 1948; Blote, 1950). Sindsdien 
wisten beide soorten zich in het zuidoosten van 
ons land te handhaven (Aukema, 1989). Alleen 
van S. abutilon zijn een klein aantal geïsoleerde 
vondsten buiten dit gebied bekend (fig. 3). 
Deze trend sluit goed aan bij de situatie in 
België, waar S. punctatonervosus sinds 1940 
algemeen voorkomt in Hoog-België en waar S. 
abutilon buiten de twee meest zuidelijke pro¬ 
vincies alleen na 1947 is gevangen (Bosmans, 
1977) . In Engeland dateert de enige recente 
vondst van S. abutilon van 1948 (Dolling, 
1978) . 

Na enige warme jaren op rij neemt het aantal 
waarnemingen van de beide Stictopleurus- 
soorten weer toe (fig. 3-4). Met name 1988 en 
1989 waren beide extreem warme jaren, met 
respectievelijk in de tweede decade van mei en 
de tweede decade van juni zeer gunstige om¬ 
standigheden voor de instroom van migranten, 
terwijl ook de desbetreffende winterperiodes 
zeer zacht waren (Lempke & De Vos, 1990, 
1991). Deze omstandigheden waren kennelijk 
gunstig voor verdere verspreiding (hoofdzake¬ 
lijk door vliegende overwinterde dieren in het 
voorjaar) en handhaving van beide Stictopleu- 
rus-soorten in ons land. 

Stictopleurus abutilon was uit Zeeland al¬ 
leen bekend van een door Brakman in 1949 in 
Oostkapelle gevangen exemplaar (Brakman, 
1952). Op 10 augustus 1990 werd nabij Oost- 
burg een vrouwtje gevangen op reukloze ka¬ 
mille en een dag later werd in Vlissingen bij de 
Zuidhaven een larve verzameld van boeren¬ 
wormkruid (Tanacetum vulgare L.), die op 18 
augustus eveneens een vrouwtje opleverde. 

S. abutilon komt in Midden- en Zuid- 
Europa algemeen voor. In Laag-België werd S. 
abutilon op 25 september 1976 bij Houthulst 
verzameld (Bosmans, 1977). 

Stictopleurus punctatonervosus was tot 
dusverre alleen bekend uit het zuidoosten van 
het land. Op het eerder vermelde terreintje in 
Vlissingen werd op 11 augustus 1990 ook een 
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Fig. 2. Verspreiding van Rhopalus subrufus in Neder¬ 
land. Cirkels: vondsten voor 1930; kleine stippen: vondsten 
voor 1960; grote stippen vangsten na 1960. 

Fig. 3. Verspreiding van Stictopleurus abutilon in Neder¬ 
land. Driehoekjes: uitsluitend vangsten na 1989. 

Fig. 4. Verspreiding van Stictopleurus punctatonervosus 
in Nederland. Driehoekjes: uitsluitend vangsten na 1989. 

Fig. 5. Verspreiding van Enoplops scapha in Nederland. 
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larve van S. punctatonervosus gesleept. K. den 
Bieman ving op 6 augustus 1991 een mannetje 
in de Coepelduinen te Noordwijk, tot dusverre 
de meest noordwestelijke vondst van S. punc¬ 
tatonervosus. 

Stictopleurus punctatonervosus heeft glo¬ 
baal hetzelfde verspreidingsgebied als S. abu- 
tilon en komt naar het noorden toe steeds 
schaarser voor. Uit Belgisch Vlaanderen is S. 
punctatonervosus niet bekend (Bosmans, 
1977). Uit Engeland zijn van deze soort geen 
recente vondsten bekend (Dolling, 1978). 

Enoplops scapha (Fabricius) 

De coreidae Enoplops scapha is bekend uit de 
provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord- 
Brabant en Limburg, maar werd na 1953 al¬ 
leen nog maar in Zuid-Limburg gevangen (fig. 
5). Uit Zeeland zijn er twee waarnemingen, 
beide uit Zeeuws-Vlaanderen. A. J. F. Fokker 
ving in juli 1902 een exemplaar bij Cadzand 
(Blote, 1935) en P. J. Brakman verzamelde 
haar op 3 augustus 1953 in groot aantal met 
larven op hondstong (Cynoglossum officinale 
L.) in de duinen bij Nieuwvliet (Brakman, 
1960). Het materiaal van beide vondsten be¬ 
vindt zich in de collectie van het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum in Leiden. 

Op 5 en 9 augustus 1990 werden respectie¬ 
velijk een vrouwtje en een mannetje van E. 
scapha gesleept uit dorre hoge vegetatie langs 
de duinrand in Nieuwvliet-Bad. Larven waren 
in klein aantal aanwezig. 

Enoplops scapha komt voor op allerlei krui¬ 
den en leeft van zaden. Ze wordt vaak aange¬ 
troffen op en onder Boraginaceae, zoals osse- 
tong (Anchusa sp.) en slangekruid (Echium 
vulgare L.) (Wagner, 1966). In Engeland komt 
E. scapha voor op Compositae en wel bij voor¬ 
keur op reukloze kamille. 

De adulten overwinteren en de nieuwe gene¬ 
ratie is vanaf eind juli volwassen. 

Enoplops scapha is een palearctische soort, 
die naar het noorden toe geleidelijk zeldzamer 
wordt en in Noord-Europa ontbreekt (Wag¬ 
ner, 1966). Bosmans (1977) geeft voor het aan¬ 
grenzende West-Vlaanderen een recente 
vondst van De Panne. 

Overige soorten nieuw voor Zeeland 

Van de in ons land algemener voorkomende 
soorten kunnen de tingide Acalypta parvula 
(Fallén), de miriden Alloeotomus germanicus 
Wagner, Orthotylus prasinus (Fallén), Lygus 
gemellatus (Herrich-Schäffer) en de anthoco- 
ride Orius laticollis Reuter dankzij vondsten in 
1990 in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaande¬ 
ren eveneens aan de lijst van Zeeuwse wantsen 
worden toegevoegd. 

Dankwoord 

De Stichting Het Zeeuws Landschap verstrekte vergun¬ 
ning voor inventarisatie van het natuurreservaat de Ver¬ 
dronken Zwarte Polder. J. van Tol, Nationaal Natuurhis¬ 
torisch Museum, Leiden, verleende inzage in de door hem 
beheerde collectie en K. den Bieman, Bennekom, en D. J. 
Hermes, Geldrop, stelden hun waarnemingen van Sticto¬ 
pleurus ter beschikking. 
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First record of Leptopilina longipes (Hymenoptera: 
Eucoilidae) in The Netherlands, and its hosts identified 

Ian C. W. Hardy, Jacques J. M. van Alphen & Marianne J. van Dijken 

HARDY, I. C. W., J. J. M. VAN ALPHEN & M. J. VAN DIJKEN, 1992. FIRST RECORD OF LEPTOPILINA 

LONGIPES (HYMENOPTERA: EUCOILIDAE) IN THE NETHERLANDS, AND ITS HOSTS IDENTIFIED. - 

ENT. BER., AMST. 52 (9): 128-130. 

Abstract: The eucoilid wasp Leptopilina longipes had never been found in The Netherlands and its biology was unknown. 

L. longipes is related to other northern European eucoilid species with parasitize drosophilid flies developing in decaying 

fruit, plant material and fungi. We put baits of decaying cucumber and mushroom out in woodlands in The Netherlands. 

An adult L. longipes was found on a cucumber bait in the field, and more were reared from a cucumber bait collected 

at the same site. We show that L. longipes is a parasitoid of the larvae of Scaptomyza pallida and Drosophila species 

of the quinaria group, as predicted on the basis of its phylogenetic relationships with other eucoilid species. 

Department of Population Biology, University of Leiden, P.O. Box 9516, 2300 RA Leiden, The Netherlands. 

Introduction 

Leptopilina longipes (Hartig) (Hymenoptera: 
Eucoilidae) was described from material col¬ 
lected in Braunschweig, Germany (Hartig, 
1841) and is also known from Sweden and 
Denmark (Nordländer, 1980). The distribu¬ 
tion of known records suggested that L. lon¬ 

gipes could also occur in The Netherlands. 
Nothing was known of the biology of L. 

longipes, but four other eucoilid species occur¬ 
ring in northern Europe (L. heterotoma 

(Thompson), L. clavipes (Hartig), L. australis 

(Belizin) and L. flmbriata (Kieffer)) were al¬ 
ready known to be larval parasitoids of droso¬ 
philid flies (Nordländer, 1980; Van Alphen et 
al., 1991). It was therefore expected that L. 

longipes would also be a parasitoid of Droso¬ 

phila. Despite long experience, by us and our 
colleagues in Leiden, of rearing parasitoids of 
Drosophila from breeding substrates, L. lon¬ 

gipes had never been collected. As part of a 
comparative study on foraging behaviour and 
niche segregation in European Leptopilina 

species, we attempted to find this species and 
to elucidate its biology. 

Most of our, and our colleagues’, fieldwork 
on Drosophila parasitoids had been in the vi¬ 
cinity of Leiden, where woodland is scarce and 

isolated from more extensively wooded areas 
by open polder landscape. Because known lo¬ 
calities of L longipes are all in wooded habi¬ 
tats, we decided to look for L. longipes in 
wooded areas in the eastern part of the coun¬ 
try. 

Using a cladistic analysis of external struc¬ 
ture, Nordländer (unpublished) has con¬ 
structed phylogenetic relationships for the 
northern European Leptopilina species (see 
also Van Alphen et al., 1991). Of these, L 

heterotoma is the only species parasitizing 
hosts developing in substrates undergoing al¬ 
coholic fermentation (fruits and sap-streams) 
and, in this phylogeny, is placed separately 
from the other four species. L clavipes para¬ 
sitizes hosts in mushrooms and decaying plant 
matter, while L australis and L.fimbriata find 
their hosts only in decaying plant matter (Van 
Alphen et al, 1991). L. longipes is placed near¬ 
est to L.fimbriata in the phylogeny, and on the 
basis of this we predicted that L. longipes 

would parasitize hosts developing in decaying 
plant matter, although we could not exclude 
fungi as potential breeding sites. 

Apart from a number of exotic Drosophila 

species (for instance D. immigrons Sturtevant 
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and D. busckii Coquillett), mushrooms and 
decaying plants in The Netherlands are exploi¬ 
ted by Drosophila belonging to the quinaria 

species group. The dominant fly species in 
many types of decaying plant matter is Scap- 

tomyza pallida Zetterstedt. This suggests that 
either S. pallida or the quinaria species group 
are potential hosts of L. longipes. In previous 
research we and our colleagues have disco¬ 
vered that decaying cucumbers exposed on the 
forest floor are an attractive breeding substrate 
for at least three of the four European species 
belonging to the quinaria group. We thus de¬ 
cided to attempt to find L. longipes using cu¬ 
cumber and mushroom baits. 

Methods 

Field sampling was carried out at four sites: a 
deciduously wooded river bank at Rhenen (in 
the central part of The Netherlands), a mixed 
deciduous and coniferous wood near Berg en 
Dal (in the eastern part of The Netherlands), 
a deciduous woodland in Wijster and a mixed 
deciduous and coniferous forest near Spier 
(both in the north-eastern Netherlands). 

Each site was visited once a week from mid- 
July until the last week of August in 1991. On 
the first visit, and subsequently until the penul¬ 
timate visit, baits of sliced cucumber and of the 
whole fruiting bodies of edible cultivated 
mushrooms were put out. The bait material 
was placed on the base of a petri-dish (14 cm 
in diameter) containing a layer (approximately 
2 cm thick) of moist vermiculite which helped 
to prevent the bait from drying out. Two drain¬ 
age holes in the base prevented waterlogging. 
The bait material was surrounded by a barrier 
(6 cm high) of wire mesh (holes 2 mm in diame¬ 
ter) which allowed small insects such as para¬ 
sitic wasps and Drosophila flies to pass 
through freely, but excluded larger animals 
(such as woodlice and mice). The lid of the 
petri-dish was placed on top of the barrier to 
protect the bait from rain and unwanted ani¬ 
mals. These petri-dishes were placed directly 
on the ground. 

About four baits of each sort (cucumber or 
mushroom) were put out at each site each week 

and were collected on the next visit that the 
plant material had reached an advanced stage 
of decay, this was usually two weeks after being 
put out. Any adult parasitoids seen on the bait 
material in the field were collected using a 
pooter. The collected baits and vermiculite 
were brought back to the laboratory (approx¬ 
imately 20 °C, natural light-dark cycle) and 
placed in cages. The material in the cages was 
kept moist by watering approximately every 
two days. The cages were inspected at least 
every two days, any adult insects emerged from 
the baits were collected using a pooter. Col¬ 
lected insects from both the field and the cages 
were either stored (dead) in 70% alcohol solu¬ 
tion, or kept alive at 11-13 °C in jars contain¬ 
ing an agar layer (to help prevent desication) 
and a streak of honey solution as food. 

Results 

Although all exposed baits were used as breed¬ 
ing substrates by Drosophila, an adult L. lon¬ 

gipes was only observed on a cucumber bait 
exposed between 23rd and 30th July in an 
open spruce forest near Spier. From a bait 
collected on 6th August at the same site, 14 
female and 5 male L. longipes were reared in 
the laboratory. From this bait puparia of D. 

phalerata Meigen, D. kuntzei Duda and D. 

limbata Roser (all members of the quinaria 

group) and S. pallida were collected. The eu- 
coilid wasps L. heterotoma and Kleidotoma 

bicolor (Giraud) and the braconid wasps 
Asobara tabida (Nees), Pentapleura angustula 

(Haliday) and Tanycarpa bicolor (Nees) also 
emerged from this bait. Because more than one 
species of parasitoid emerged, we do not know 
which of the collected drosophilid species are 
hosts of L. longipes. In the laboratory we have 
been able to rear L. longipes from D. limbata, 

D. kunzei, D. phalerata and S. pallida, show¬ 
ing that the larvae of these species are potential 
hosts of L. longipes. 

Discussion 

We have shown that L. longipes occurs in The 
Netherlands and that it is, like all other Lep- 
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topilina species, a larval parasitoid of Droso¬ 
phila. Moreover, L. longipes searches for hosts 
in decaying plant material and uses S. pallida 
and Drosophila species of the quinaria group 
as hosts. This is exactly as was predicted on 
basis of the phylogenetic relationship between 
the northern European species of Leptopilina 
and the habitat and host preferences of the 
other species. 

Although habitat choice by L. longipes can 
be explained on historical grounds, a func¬ 
tional explanation of habitat use within the five 
sympatric species is less straightforward: L. 
clavipes and L. australis both attack larvae of 
the quinaria group in decaying plants. Like¬ 
wise, the generalist L. heterotoma has often 
been found using this niche in nature. L. fim- 
briata is mainly a parasitoid of S. pallida. It 
seems therefore that considerable overlap in 
niche occurs between L longipes and the other 
Leptopilina species. 
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Anthaxia salicis, nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Coleoptera: Buprestidae) 

B. van Aartsen & Th. Heijerman 

AARTSEN, B VAN & TH. HEIJERMAN, 1992. ANTHAXIA SALICIS, NEW TO THE DUTCH FAUNA 

(COLEOPTERA: BUPRESTIDAE). - ENT BEK, AM ST. 52 (9): 131-132. 

Abstract: Anthaxia salicis is recorded for The Netherlands for the first time. Two specimens were caught on the 

Wrakelberg, near Colmont, in the province of Limburg. 

B. van Aartsen, Travertin 34, 8084 EH’t Harde. 
Th. Heijerman, Tarthorst 597, 6708 HV Wageningen. 

De meeste soorten van de Buprestidae (pracht- 
kevers) komen voor in warme gebieden van de 
tropen en subtropen; hoe verder naar het noor¬ 
den, hoe minder soorten. Dit geldt eveneens 
voor het grote genus Anthaxia Eschscholtz s.l. 
Volgens Büÿ (1982) zijn er wereldwijd ongeveer 
600 soorten, waarvan er 60 in Europa voorko¬ 
men. In Frankrijk komen 27 soorten voor, met 
name in het zuiden (Théry, 1942). In de (voor¬ 
malige) Bondsrepubliek Duitsland komen 15 
soorten voor, in Denemarken slechts één en 
van Zuid-Zweden zijn drie soorten bekend 
(Lucht, 1987). In ons land zijn volgens de lijst 
van Brakman (1966) drie soorten inheems, te 
weten A. mama (Linnaeus), A. nitidula (Lin¬ 
naeus) en A. quadripunctata (Linnaeus). Ook 
in de aanvullingen op de lijst van Brakman van 
Huybregts & Krikken (1985, 1988) worden 
geen nieuwe soorten genoemd. Brakman 
(1966) noemt een negental andere soorten als 
voorkomend in het aangrenzende gebied. 

Aan de lijst van de Nederlandse Anthaxia- 
soorten kan nu een vierde worden toegevoegd, 
namelijk A. salicis (Fabricius). Door de eerste 
auteur werden op 28.iv. 1989 en 20. v. 1990 in 
totaal twee exemplaren van deze prachtige me- 
taalglanzende buprestide verzameld op de 
Wrakelberg bij Colmont (Limburg). Beide 
exemplaren bevonden zich in de bloem van een 
roos (Rosa sp.). 

De larven van A nthaxia-soorten leven vol¬ 
gens Harde (1979) onder de schors van ver¬ 
schillende loof- en naaldbomen, zoals overi¬ 

gens de larven van de meeste soorten pracht- 
kevers. De imagines zijn op bloemen te vinden, 
waar ze zich tegoed doen aan pollen. Hierbij 
zouden ze een voorkeur hebben voor gele bloe¬ 
men (Harde, 1979). Anthaxia salicis is volgens 
Harde (1979) vooral te vinden op eik (Quereus 
sp.) en op de bloemen van Ranunculus-soor¬ 
ten; de larve zou vooral in eikehout leven. Ook 
Koch (1989) vermeldt dat de imagines van A. 
salicis vooral op de gele bloemen van onder 
meer Ranunculus sp. en paardebloemen 
(Taraxacum sp.) te vinden zijn. Volgens de 
laatste auteur is de soort vooral te vinden op 
eikehout en onder de schors van eikehouten 
afrasteringspalen. De larven leven volgens 
Koch (1989) met name in het droge hout van 
eik (Quereus sp.), esdoorn (Acer sp.) en wilg 
(Salix sp.). Volgens Théry (1942) is A. salicis 
zeer polyfaag en zou vooral te vinden zijn op 
wilg, eik, esdoorn èn op bomen van de familie 
der Rosaceae: appel (Malus sp.), pruim 
(Prunus sp.), kweepeer (Cydonia sp.) en lijster¬ 
bes (Sorbus). De heer A. P. J. A. Teunissen 
(mondelinge mededeling) nam zeer grote aan¬ 
tallen imagines waar op eikehouten afraste¬ 
ringspalen in het zuiden van België (Han-sur- 
Lesse, provincie Namen). Koch (1989) karak¬ 
teriseert de soort als eurytoop, thermofiel en 
floricool (herbicool en arbicool). 

Anthaxia salicis komt in een groot deel van 
Europa voor: Lucht (1987) noemt voor Mid¬ 
den Europa Duitsland (ook de voormalige 
DDR), Polen, Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk, 
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het noorden van Zwitserland, Oost-Frankrijk 
en de Benelux. De meest noordelijke vind¬ 
plaatsen in Midden-Europa liggen in Neder- 
saksen en de Harz, terwijl er oude meldingen 
zouden zijn uit Holstein (Harde, 1979). 
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Bombus villarricaensis, a new Garden bumblebee from 
Southern Chile (Hymenoptera: Apidae) 

J R. J. van Asperen de Boer 

ASPEREN DE BOER, J. R. J. VAN, 1992. BOMBUS VILLA RRICA EN SIS, A NEW GARDEN BUMBLEBEE 
FROM SOUTHERN CHILE (HYMENOPTERA: APIDAE). - ENT. BER, AMST. 52 (9): 133436. 

Abstract: A new bumblebee species of the subgenus Megabombus is described from the Chilean Lake District. The type 

series consists of 74 queens, 36 workers and a single male. Queens show a tendency to melanism as has also been observed 

for the European B. hortorum and B. ruderatus. B. villarricaensis is both morphologically and in colouration close to 

those species but a number of differences are enumerated. The very considerable geographic separation from the known 
Garden bumblebees would also support specific ranking. 

Brouwersgracht 54/1, 1013 GX Amsterdam, The Netherlands. 

Introduction 

It is generally assumed in the literature that 
Bombus dahlbomii (Guerin) is the only bum¬ 
blebee species occurring below 38° south in 
Latin America, Bombus bellicosus (Smith) 
having been taken in Eastern Argentina only 
down to that latitude (Holmberg, 1879; Frank¬ 
lin, 1913; Herbst, 1917; Claude-Joseph, 1926; 
Milliron, 1973). Bombus dahlbomii is a strik¬ 
ing fulvous coloured species with the largest 
queens in the Western Hemisphere. It has been 
reported to fly as far south as Tierra del Fuego. 
The author has collected queens on the Argen¬ 
tine side of the Andes (S. Juein de los Andes, 
S. Carlos de Bariloche) and in Chile, from the 
latitude of Santiago de Chile down to the isle 
of Chiloé. It was therefore quite a surprise to 
take a queen of a dark bumblebee, looking like 
a European Garden bumblebee, in the town of 
Villarrica in the Chilean Lake District in the 
late afternoon of 13th November 1990. In the 
following days it appeared that this bumblebee 
was quite common in the area between roughly 
38° and 40.5° south but not to be observed to 
the north and the south of this area in Chile. 
Neither did the author notice it on the Argen¬ 
tine side of the Andes at this latitude. Around 
Lake Villarrica it seems even abundant and 
vastly outnumbered Bombus dahlbomii at that 
time - only one in ten to twenty queens ob¬ 
served being a B. dahlbomii. 

Bombus villarricaensis spec. nov. 

Type material 

Holotype: ft: Pucon, Chile 21.xi.1990 on Echium vulgare 
L. Paratypes: 48 9 and 20 $: Villarrica 13- 23.xi.1990: Î1 
9 and 6 $: Pucon 21-22.xi.1990; 7 9 and 9 $: Futrono 
20.xi.1990; 2 9 and 1 $: 25 km north of Temuco 

24.xi.1990; 3 $: Panguipulli 23.xi.1990; 1 9: Lanco 
13.xi.1990; 2 $: 9 km south of Victoria 24.xi.1990. 

The holotype ft, 4 9 similar to those illustrated in fig. 
2 and 2 $ are deposited in the Zoological Museum, Am¬ 
sterdam, Department of Entomology. The other paratypes 
are in the author’s collection. 

Description 

Male (holotype) (fig. 1): length c. 14 mm, dis¬ 
tance between tegular margins (Te) 4.5 mm. 
Malar space a little less than 1 l/i times the distal 
width, thus markedly shorter than in B. horto¬ 
rum and B. ruderatus where it is nearly twice 
as long, twice the length of the third antennal 
segment A3. Hind tibia with only a few bris¬ 
tles - hardly exceeding the distal decumbent 
hairs of the margin. Fringes of hind tibia of 
irregular length, the longest about equal to the 
greatest width of the segment. Genitalia as in 
B. hortorum and B. ruderatus except that the 
foot-like apex of the volsella is perhaps a little 
more slender and slightly longer. Lateral de¬ 
pressions of gonocoxite occupy about the 
same area as in B. ruderatus but are well de¬ 
fined as in B. hortorum where the depression 
is about twice as long. 
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Fig. 1. Colour pattern of the holotype male of Bombus 
villarricaensis spec. nov. 

Colour pattern: Pile of vertex with a mixture 
of black and yellow hairs. Collar with black 
hairs interspersed posteriorly extending all the 
way down to the episternum and scutellum 
yellow, notum otherwise black. First tergite 
(Tl) yellow, T2 black with basally and laterally 
some yellow hairs, T3 black with yellowish- 
white hairs laterally, T4 whitish, yellowish lat¬ 
erally, T5 drab white, T6 basally yellowish- 
white, distally black, T7 black. Legs mainly 
black but trochanters yellow and tibial fringes 
mainly ferruginous. Fringes on sternites off- 
white. 

Queen: Length c. 24 mm, distance between 
tegular margins (Te): average 8.1 mm (range 
7.4-8.5 mm). Malar space a little less than llA 
times the distal width, almost twice the length 
of A3 and somewhat longer than in B. horto¬ 
rum and B. ruderaius: average 1.34 mm (range 
1.2-1.5 mm). Disc of elongated clypeus fairly 
evenly covered with punctures - finer in the 
middle and coarse elsewhere especially near 
the labrum. Labral furrow shallow, not as well 
defined as in B. hortorum, smaller in width 
than the labral width. Labral tubercles angled. 
Supra-orbital line just above lateral ocelli. 

Body robust, coat fairly short on the pronotum 
but rather shaggy on metasoma. 

Colour pattern: Notum black except for a 
yellow collar extending to adjacent margin of 
episternum where black hairs are intermixed 
and the crescent-shaped posterior part of scu¬ 
tellum. Tl yellow with some black hairs cen¬ 
trally, T2 black with only a few yellow hairs 
basally, T3 white laterally but black in the 
middle also distally thus producing a black 
crescent, T4 and T5 white with interspersed 
black hairs, T6 black. Fringes on sternites yel¬ 
lowish. Coat otherwise black. Legs black, 
some corbicula hairs with ferruginous tips. 
Wings feebly infuscate. 

Worker: Length c. 14 mm, distance between 
tegular margins 5.1 mm. Not much variation 
in size was observed. Workers are structurally 
similar to the queens except that there is a 
preponderance of coarse punctures on the cly¬ 
peus. 

Colour variation: The queen described was 
selected as probably representing the most ty¬ 
pical colouring in view of the fact that the 
workers collected show this colouration pre¬ 
ponderantly. 

Some queens are lighter in that there is no 
black pile on T4 and T5, while others are more 
blackish. In fact, there is a tendency to mela¬ 
nism in the queens and the series taken shows 
a complete range to almost entirely black spe¬ 
cimens (fig. 2). First the yellow on pronotum 
and scutellum decreases - the interalar band 
becoming a black circle; the yellow on Tl also 
diminishes. This process continues and finally 
the white pubescence on the metasoma is al¬ 
most entirely substituted by black pile. Similar 
melanism has been described for B. hortorum 
in Scandinavia (Loken, 1973: 127-131) and for 
B. ruderatus in Great Britain (Sladen, 1912a; 
Prÿs-Jones, 1987). In the latter case interme¬ 
diate forms seem rare. 

There is less colour variation in the workers 
than in the queens. No blackish specimens 
were seen. Loken (1973: 131), on the contrary, 
observed the same frequency of melanism in 
B. hortorum queens and workers from Nor¬ 
way. 
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Fig. 2. Photograph of four 
Bombus villarricaensis spec, 
nov. queens showing gradual 
development of melanism. 

Some workers show decreasing size of the yel¬ 
low bands on the notum and Tl. A few of the 
36 workers show yellowish-white hairs on the 
lateral distal parts of T3 and T4. 

Discussion 

As the paucity of males was simply due to the 
time of collecting: early spring in Southern 
Chile, the single male taken is selected as the 
holotype because its genitalia clearly prove 
that the species belongs to the subgenus 
Megahombus (Hortobombus) and is, as the 
colouration indicates already, a Garden bum¬ 
blebee. There is no doubt that this male is in 
fact of the same species because not only was 
it taken together with queens and workers, de¬ 
scribed here, but also the yellowish pile late¬ 
rally on T3 and T4 characteristically occurs in 
some workers as well. 

This new species seems to be restricted to a 
fairly limited area in the Chilean Lake District. 
It is probably for this reason that it has not 
been collected earlier. The occurrence of mel¬ 
anism may be related to the particular climate 
in that region being cool and moist (Milliron, 
1971). 

The queens seem to be quite sturdy being on 
the wing from the early morning until just 
before sunset. They are not deterred by wind 
and moderate rain. This has also been ob¬ 

served for B. dahlbomii (Claude-Joseph, 
1926). 

This species appears to be polylectic having 
been taken on Rhododendron, Echium, 

Fuchsia, Rubus, Sarothamnus, Trifolium re¬ 

pens L., etc. 
No representative of the subgenus Mega- 

bombus has so far been reported from the 
Western Hemisphere. Richards (1968) gives 
Europe to China and Japan and the species 
arranged under this subgenus by R H. Willi¬ 
ams (in litt.) are indeed all from that area. 

Although B. ruderatus has been artificially 
introduced into New Zealand (Sladen, 1912b) 
there are no reports of similar introductions in 
the past with regard to South America. Al¬ 
though Sladen noticed some slight deviations 
in New Zealand’s B. ruderatus 27 years after 
their introduction, and was interested to see 
whether they would ‘become accentuated as 
times goes on’, the differences in the case of B. 

villarricaensis seem too large to warrant deve¬ 
lopment from an introduced species. The sin¬ 
gle holotype male also shows morphological 
differences in the shorter malar space and the 
size of the well-defined depression of the 
gonocoxite. Bombus villarricaensis is therefore 
here considered a separate species also on the 
ground of its enormous geographical distance 
from other species in the subgenus Mega¬ 

hombus. 
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Etymology 

The name given to the new species derives from 
the still active volcano Villarrica dominating 
the lake and the town of the same name. 
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Disteltje dekje - bloembezoek aan Cirsium en Carduus 

Willem N. Ellis & Albertine G. Ellis-Adam 

/ 

ELLIS, W. N. & A. C. ELLIS-ADAM, 1992. FLOWER VISITS TO CIRSIUM AND CARDUUS. - ENT BER., 

AMST 52(10): 137-140. 

Abstract: An analysis of literature data shows that among the common plant species of NW Europe, Cirsium arvense 

is visited by a disproportional large number of insect species, probably mainly because of the accessibility of its copious 

nectar. The other common Cirsium species have a large, but not exceptional, visiting fauna, whereas the Carduus species 

have a surprisingly small number of visitors. This underlines the importance that C. arvense, commonly regarded a 
noxious weed, nevertheless has for the maintenance of a diverse entomofauna. 

W. N. Ellis, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, afd. Entomologie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

A. C. Ellis-Adam, Hugo de Vries Laboratorium, Kruislaan 318, 1098 SM Amsterdam. 

Zo tussen 1870 en 1910 bestond er in Noord- 
west-Europa een grote belangstelling voor 
bloembiologie. Dit uitte zich onder meer in 
gedetailleerde beschrijvingen van het insekten- 
bezoek dat op de bloemen van verschillende 
plantesoorten werd waargenomen. De nestor 
van dit type onderzoek is Müller (1873, 1879- 
1881). Knuth (1892-1898) en Verhoeff ( 1891 - 
1893) werkten veel aan de bloembiologie van 
Noordwest-Duitsland, met name de Duitse 
Waddeneilanden. Mac Leod (1893-1894) 
schreef een zeer belangrijke studie over de Bel¬ 
gische Kempen. Het werk van de Nederlanders 
Hugo de Vries (1875) en zijn promovendus 
Heinsius (1890) is van wat minder gewicht. In 
Engeland is over dit onderwerp gepubliceerd 
door Willis & Burkill (1895-1908). 

Het belang van deze waarnemingen is zeer 
groot, ook al omdat de observaties in het alge¬ 
meen een grote mate van betrouwbaarheid 
hebben. Doordat aantekening werd gehouden 
van de activiteit van het insekt op de bloem 
werden toevallige „landingen” van insekten op 
een bloem als zodanig herkend en buiten be¬ 
schouwing gelaten. Ook de determinaties zijn 
opmerkelijk betrouwbaar. De waarnemers wa¬ 
ren in het algemeen botanici, zodat de planten 
zonder fout op naam zijn gebracht. En, mis¬ 
schien om dezelfde reden, werd de determina¬ 
tie van de insekten in het algemeen toever¬ 
trouwd aan prominenten uit de toenmalige 
entomologische wereld. 

Daar komt bij dat deze observaties zijn ge¬ 
daan in een periode dat het landschap nog veel 
van zijn natuurhistorische waarde bezat. (Dat 
is natuurlijk relatief: Mac Leod klaagt steen en 
been over de teloorgang van het Belgische 
landschap.) 

In de daaropvolgende periode wordt insek- 
tenbezoek meestal maar terloops genoemd, en 
gerichte studies naar de bezoekers van een be¬ 
paalde plant, of de bloemenvoorkeur van een 
bepaald insekt of insektengroep zijn zeldzaam. 
Blijkens recente bijdragen van De Buck (1990), 
Cungs (1991), Ebert & Rennwald (1991), 
Schmid (1986), Tax (1989), Weiss & Stettmer 
(1991) en Westrich (1989) bestaat er voor 
bloembezoek echter een hernieuwde belang¬ 
stelling. 

De oude auteurs hadden geen mogelijkheden 
om de grote hoeveelheid gegevens die ze ver¬ 
zamelden te analyseren, en ook latere auteurs 
beperken zich meestal tot het verschaffen van 
min of meer overzichtelijke tabellen van het 
bezoek. Het gevolg is dat er een schat aan 
gegevens beschikbaar is, die nog maar zeer ten 
dele is geanalyseerd. Om hieraan een bijdrage 
te kunnen leveren hebben wij deze bloembio- 
logische gegevens opgenomen in onze data¬ 
base van biologische relaties van de Noord - 
westeuropese flora. Hierin zijn thans ± 1250 
publikaties verwerkt, vele met een geheel of 
gedeeltelijk bloembiologische inhoud. Uiter- 
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Tabel 1. Aantallen insektesoorten per familie, waargenomen als bezoekers op Cirsium arvense, C. palustre, C. vulgare, 
Carduus crispus en C. nutans. Ter vergelijking zijn de gegevens toegevoegd van Centaurea jacea en C. scabiosa. De 
parasitaire en niet-parasitaire soorten van de Apoidea zijn apart vermeld. Insektenfamilies die op geen van de plante- 
soorten met meer dan één soort optraden zijn in de restgroep samengenomen. 

Cirsium 
arvense 

Cirsium 
palustre 

Cirsium 
vulgare 

Carduus 
crispus 

Carduus 
nutans 

Centaurea 
jacea 

Centaurea 
scabiosa 

Andrenidae 9 4 6 1 _ 8 2 
Anthophoridae 1 - 1 - - 1 1 
id., parasitair 9 - 2 - - 5 2 
Apidae 9 13 8 6 6 14 7 
id., parasitair 3 4 4 1 1 4 - 
Colletidae 8 1 4 - - 2 1 
Halictidae 19 5 15 7 7 25 12 
id., parasitair 10 - - - - 1 2 
Megachilidae 8 3 11 6 3 5 10 
id., parasitair 1 2 4 3 1 1 5 
Melittidae 3 1 1 - - 1 1 
Eumenidae 4 - - - - - IHM 

Pompilidae 3 - - - - KH - 
Sphecidae 16 3 - - - 1 HBS 
Vespidae 2 - 1 - - 1 - 

Hesperiidae 6 6 5 4 4 9 4 

Lycaenidae 16 8 4 - 1 16 7 
Noctuidae 3 2 - - - 1 MIM 
Nymphalidae 17 19 9 3 6 21 13 
Papilionidae 1 2 1 - 2 2 1 
Pieridae 7 6 6 4 4 9 6 
Satyridae 11 9 3 4 4 13 6 
Zygaenidae 5 2 1 3 2 3 1 

Anthomyiidae 3 - - - - 2 - 

Calliphoridae 9 - 1 1 - - - 
Conopidae 5 4 1 - - 4 r.ibhii 
Empididae 3 2 1 1 - 4 - 
Muscidae 4 1 1 - - 4 
Platystomatidae 2 - - - - - - 

Sarcophagidae 2 - - - - 1 - 
Stratiomyidae 2 - - - - HEM mm 
Syrphidae 53 17 17 4 2 24 5 
Tabanidae 3 - - - - - - 

Tachinidae 5 1 - - - 1 - 

Cerambycidae 3 1 - - - - 

Chrysomelidae 1 - - - - 1 2 

Curculionidae 2 1 - - - - 

Elateridae 3 1 - - - - 

Mordellidae 3 - - - - 

Scarabaeidae 2 - - - - - H9 

Miridae - - - - HM 2 - 

Rest 16 1 3 2 - 1 1 

Totaal 292 119 110 50 44 197 89 

aard kunnen die niet in de literatuurlijst wor¬ 
den opgesomd. 

Op grond van deze gegevens blijkt dat de alom¬ 

tegenwoordige akkerdistel, Cirsium arvense 
(L.) Scop., een van de meest bezochte plante- 
soorten van de Noordwesteuropese flora te 
zijn. In de literatuur worden 292 insektesoor- 
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ten als bloembezoeker voor deze plant ge¬ 
noemd, verdeeld over 53 families. Onze andere 
veel voorkomende distels zijn in vergelijking 
daarmee veel minder populair. De kale jonker, 
Cirsium palustre (L.) Scop., en de speerdistel, 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., worden veel min¬ 
der bezocht (119, resp. 110 soorten). De soorten 
van het geslacht Carduus scoren nog aanzien¬ 
lijk lager. De gewoonste, de kruldistel, Carduus 

crispus L., wordt door 50 soorten bezocht, 
terwijl voor de knikkende distel, Carduus nu¬ 

tans L., slechts 44 soorten worden opgegeven. 
Tabel 1 geeft een overzicht; ter vergelijking 

zijn de twee belangrijkste soorten van het ge¬ 
slacht Centaurea opgenomen: het knoopkruid, 
Centaurea jacea L. en de grote centaurie, 
Centaurea scabiosa L. Dit geslacht hoort sa¬ 
men met onder meer Cirsium en Carduus in de 
tribus Cardueae. Van de niet in de tabel opge¬ 
nomen distels zijn de aantallen bezoekende 
soorten veel geringer. 

Het is niet goed mogelijk om uitspraken te 
doen over het aantal bezoekende exemplaren. 
Gegevens over de abundantie van de bezoekers 
zijn in de literatuur wel beschikbaar, maar deze 
zijn gesteld in brede termen, die van groep tot 
groep niet altijd goed vergelijkbaar zijn. 

De hoofdjes van Carduus-soorten en van 
Cirsium vulgare zijn tweeslachtig: elke bloem 
heeft een stamper én meeldraden; bij Cirsium 

palustre en Centaurea komen naast planten 
met tweeslachtige, ook exemplaren voor met 
functioneel vrouwelijke hoofdjes, waarin de 
meeldraden abortief zijn (Mac Leod, 1893; 
Bakker & Diender, 1956; Weeda et al., 1991). 
Bij Cirsium arvense gaat dit nog een stap ver¬ 
der; hier zijn planten met functioneel vrouwe¬ 
lijke, én planten met functioneel mannelijke 
hoofdjes; deze soort is dus tweehuizig. De 
noodzaak voor kruisbestuiving lijkt dus bij 
Centaurea en bij Cirsium, in het bijzonder bij 
C. arvense, groter te zijn dan bij Carduus, en 
dit zou kunnen samenhangen met het groter 
aantal bezoekende insekten. 

Het is jammer dat er in de literatuur geen 
gegevens te vinden zijn hoe de soorten bezoe¬ 
kers verdeeld zijn over de verschillende typen 
hoofdjes. 

Het grote aantal bezoekers van de akkerdistel 
was Müller (1873) al opgevallen; hij verklaart 
dat door een grote nectarproduktie en vooral 
door de gemakkelijke bereikbaarheid. Bij de 
genoemde distels eindigt de kroonbuis in een 
klokvormige verwijding, waarin de nectar zich 
verzamelt. Bij de akkerdistel is dit klokje 
slechts 1-1,5 mm diep. Daarnaast speelt uiter¬ 
aard de algemeenheid van deze plant een rol, 
alsmede het feit dat de bloei relatief lang duurt 
(juni-september) en de plant in grote groepen 
optreedt. 

Dat inderdaad het aanbod van nectar, en 
niet dat van pollen, de akkerdistel een bijzon¬ 
dere aantrekkelijkheid verleent blijkt uit het 
grote aantal vlinders, parasitaire Apoidea en 
aculeaten-non-Apoidea, groepen dus die niet 
in pollen zijn geïnteresseerd. Ook voor de vlie- 
genfamilies blijkt uit het grote aantal vermel¬ 
dingen van drinkende dieren het primaire be¬ 
lang van deze plant als nectarbron. Bij de niet- 
parasitaire bijen, waarvan de activiteit voor 
een groot deel gericht is op het verzamelen van 
pollen, is geen sprake van een opmerkelijke 
voorkeur voor C. arvense. 

De grote aantallen aculeaten, Lycaenidae en 
Satyridae op de akkerdistel suggereren overi¬ 
gens dat ook de voorkeur van deze plant voor 
drogere standplaatsen een rol speelt. 

De twee andere Cirsium-soorten hebben met 
119 en 110 soorten een bezoekersaantal dat ten 
naaste bij normaal is voor tamelijk algemene 
plantensoorten. De twee Carduus-soorten ech¬ 
ter hebben een opmerkelijk laag aantal bezoe¬ 
kers. Bij C. nutans kan dat nog worden toe¬ 
geschreven aan het feit dat deze plant niet 
algemeen is, maar voor C. crispus kan zeld¬ 
zaamheid geen rol spelen. Het is onduidelijk 
wat wél de achtergrond is van het geringe be¬ 
zoek aan de kruldistel. 

Pas nu begint zich bij natuurbeschermingsin- 
stanties langzaam het inzicht te vestigen dat de 
overleving van de cryptobiota (cryptogamen + 
ongewervelden) niet een automatisch uitvloei¬ 
sel is van bescherming van bloemplanten en 
gewervelde dieren. De akkerdistel is een duide¬ 
lijk voorbeeld van een plant die in de tradi- 
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tionele natuurbescherming geen enkele be- 
schermingswaarde heeft, veeleer zelf bestreden 
wordt (vaak met een locale distelverordening 
als legale rechtvaardiging). 

Voor veel insekten is een ruim en constant 
aanbod van nectar en pollen een primaire le¬ 
vensvoorwaarde. Het is daarom belangrijk dat 
terreinbeheerders beseffen dat deze planten, 
voor hen symbool van zowat alles wat er aan 
een beheer mis zou kunnen zijn, de pleister¬ 
plaats is voor een respectabel aantal insektens- 
oorten, zowel larven (Redfern, 1983) als ima¬ 
gines. 

Buiten natuurterreinen treden distels, en 
vooral de akkerdistel, vaak op in overhoekjes, 
randen van industrie- en golfterreinen en soort¬ 
gelijke cultuurwoestijnen, en vervullen daar in 
velerlei opzicht de functie van een oase. 
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The identity of Luperus (Calomicrus) minutus Joannis, 
1865 (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Ron Beenen 

BEENEN, R., 1992. THE IDENTITY OF LUPERUS (CALOMICRUS) MINUTUS JOANNIS, 1865 (COLEO¬ 
PTERA: CHRYSOMELIDAE). - ENT BER, AMST 52 (10): 141-143. 

Abstract: The identity of Luperus (Calomicrus) minutus Joannis, 1865 (currently Taphinellina minuta; Coleoptera: 

Chrysomelidae) is established and a redescription based on the type specimen is given. The classification of this species 

in the genus Taphinellina is confirmed. 

Marsburg 13, 3437 GN Nieuwegein. 

Introduction 

From my friend Manfred Döberl I received a 

large series of a chrysomelid species (subfamily 

Galerucinae) from Mongolia for identification. 

The specimens proved to be close to Taphinel¬ 

lina minuta (Joannis) but the form of the ae- 

deagus showed some remarkable differences 

with figures given by several authors. Therefore 

it was necessary to examine the type-specimen. 

Luperus (Calomicrus) minutus was des¬ 

cribed by de Joannis (1865) from a single spec¬ 

imen from Daouri, a locality in Russia near the 

borders of Mongolia and China. De Joannis 

attributed this species to Mannerheim; an orig¬ 

inal description of L. minutus by Mannerheim, 

however, does not exist. The type-specimen, a 

male, was deposited in the collection of 

M. Reiche and is now kept in the Mu¬ 

seum National d’Histoire Naturelle, Paris 

(MNHNP). 

In 1893 Weise suggested that Luperus minu¬ 

tus was described from a small, teneral, violet- 

blue specimen of L. altaicus Mannerheim (cur¬ 

rently Scelolyperus altaicus). Ogloblin (1936) 

gives a redescription of L. minutus together 

with a detailed figure of the male aedeagus. 

The possible conspecifity of L. minutus and L. 

altaicus, suggested by Weise, was rejected be¬ 

cause of large differences in the form of the 

aedeagi. 

Gressit & Kimoto (1963) included L. minu¬ 

tus in their work on the Chrysomelidae of 

China and Korea as Exosoma minuta and 

depicted its aedeagus. Wilcox (1973) proposed 

a new combination: Taphinellina minuta; un¬ 

fortunately no arguments were included. In the 

most recent work on the Chrysomelidae of 

Mongolia (Medvedev, 1982) this species is 

again included in the combination Luperus 

(Calomicrus) minutus. The figure of the aedea¬ 

gus in this work is very similar to that given by 

Ogloblin (1936). 

Examination of the male genitalia of the 

type-specimen of Luperus minutus proved that 

the specimens from Mongolia under study be¬ 

long to this species. The aedeagi figured by 

Ogloblin (1936), Gressit & Kimoto (1963) and 

Medvedev (1982) show remarkable differences 

with the aedeagus of Luperus minutus and 

belong to another yet undescribed species. 

External morphological characters show 

that L. minutus has to be included in the genus 

Taphinellina Maulik, as suggested by Wilcox 

(1973): the second and third antennal joints are 

subequal in length and the front coxal cavities 

are separated by an elevated prosternai process. 

To prevent further confusion a redescription 

of the species is presented. 

Taphinellina minuta (Joannis) 
(figs. 1-2) 

Material examined 

Type: The male type-specimen from Daouri in 
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MNHNP is labelled as follows: ’’Luperus mi- 
nutus Mannerh. Dauria”, ’’Museum Paris ex. 
coll. R. Oberthur Reiche”, ’TYPE”. 

Because the type-specimen is clearly label¬ 
led, no further labels have been added. 

Apart from the type, specimens from the 
following localities have been examined: Mon¬ 
golia, Chentejsky, 5 km west of Moron, 1200 
m, 25-26.vi. 1976, leg L. N. Medvedev & N. 
Woronowa, 2 specimens (coll. Staatliches Mu¬ 
seum für Naturkunde, Stuttgart (SMNS)). 
Mongolia oriental, Chentejsky ajmac del. 
Mörön-gol, vii.1985, leg. B. Malec, 5 speci¬ 
mens (coll. Döberl, coll. Beenen). Mongolia 
central, Centralni ajmac Ulan Batar env., 
vii.1985, leg. B. Malec, 32 specimens (coll. Dö¬ 
berl, coll. Beenen). 

Description 

Head: shining black; mouthparts brownish. 
Vertex without punctures. Eyes oval, of mode¬ 
rate size. Frontal tubercules flat, triangular; 

smooth, surrounded by a narrow sulcus. An¬ 
tennae: first antennal joint brown, the second 
and third are yellowish. The following joints 
become gradually darker. The last ones are 
brown. The second and third antennal joints 
are subequal in length and only a little longer 
than wide. The following joints are much lar¬ 
ger than wide (more then three times as long 
as wide). 

Thorax: Dorsal part of pronotum black 
with a shine of blue. Width about 1.5 times 
length. Sides and base moderately curved, with 
small margins. Front angles swollen, hind an¬ 
gles slightly produced. Lateral margins with 
rows of small hairs. Surface of pronotum mo¬ 
derately, evenly convex, without impressions 
and finely punctate. Scutellum flat, triangular 
and black. Elytra three times longer than wide 
and of the same color as the pronotum; punc- 
tation definitively stronger than on pronotum, 
with a few hairs mainly in the apical half. 
Epipleura wide at base; narrowed rather 
abruptly just before middle, narrow to sutural 

Figs. 1-2. Taphinellina minuta 
(Joannis). 1, left lateral side of 
aedeagus, with partly everted in¬ 
ternal sac; 2, ventral side of 
aedeagus (Scale line 0.5 mm). 
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LANDELIJKE VERG ADER AGENDA 

Herfstvergadering: 14 november 1992, te Amsterdam 
Nederlandse Entomologendag 18 december, te Wageningen 

VOORAANKONDIGING VAN DE HERFSTVERGADERING 

De Herfstvergadering wordt dit jaar 14 november in Amsterdam gehouden. Het 
programma zal bestaan uit een presentatie van entomologisch onderzoek dat uitgevoerd 
wordt op het Instituut voor Taxonomische Zoologie (Zoologisch Museum). 
Hef programma zal aanvangen om 11.00 uur, met koffie vooraf. Het belooft een zeer 
interessant programma te worden en we hopen op veel deelnemers. Meer informatie over 
het programma en de plaats van samenkomst volgt in het novembernummer. 

BIJENMUUR GEOPEND TE ASTEN 

Op zaterdag 18 juli jl. is in het Natuur Studie Centrum en Museum Jan Vriends, 
Ostaderstraat 23, te Asten de zgn. Bijenmuur geopend. Mede door inbreng van ons NEV- 
lid P. van Breugel te Veghel wordt er de laatste tijd in Nederland meer aandacht gegeven 
aan de mogelijkheid om de nestel gelegenheid voor solitaire bijen en wespen te verbeteren 
door het bouwen van "bijenmuren" of "insectenmuren". Dit zijn stukken muur 
opgetrokken uit bv. ruwe natuursteen met veel kieren en spleten en zo mogelijk hier en 
daar gevoegd met leem. Het aanbieden van deze nestmogelijkheden blijkt meestal snel 
resultaat te hebben: de spleten, kieren en gaatjes worden snel als nestholte gebruikt door 
een reeks van bijen- en wespensoorten. Nestelende bijen kunnen ook worden geholpen 
door het plaatsen van vermolmde stronken van wilg, populier etc., en door het ophangen 
van houtblokken waarin gaatjes zijn geboord. 
De bijenmuur van het bovengenoemd Natuur Studie Centrum is een prachtige constructie 
in de mooie natuurtuin van het Museum. Hoewel pas geïnstalleerd waren er bij de 
opening al veel soorten wilde bijen en wespen aan te treffen in en rond de muur. Een 
prima initiatief en een entomologische bezienswaardigheid! 

ADRESWIJZIGINGEN DOORGEVEN AAN NEV ADMINISTRATIE 

Dit voorjaar is het nieuwe Jaarboek verschenen met daarin de bijgewerkte ledenlijst. Voor 
het bijhouden van deze lijst is het bizonder belangrijk dat adreswijzigingen worden 
doorgegeven aan Mevr. Sonja Reurink van de NEV administratie, Plantage Midden laan 
64, 1018 DH Amsterdam. Tel: (dinsdag van 10.00 - 13.00 uur) 020-5256247. Wilt u in 
het nieuwe Jaarboek nagaan of uw naam en adres correct zijn vermeld en noodzakelijke 
wijzigingen doorgeven uitsluitend aan de administratie. 

XXXXl 
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OVERLIJDENSBERICHT VAN G. KRUSEMAN 

Op 6 augustus j.l. is G. Kruseman overleden. Hij was lid van verdienste van de NEV en 
is voor de NEV van grote betekenis geweest door zijn bestuursfunctie als bibliothecaris 
van de NEV. Ook buiten zijn zittingsperiode in het NEV-bestuur heeft hij een bizonder 
belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van de NEV-bibliotheek. G. Kruseman was 
wetenschappelijk bekend door zijn onderzoek aan hommels, dansmuggen en 
sprinkhanen. Door zijn actieve deelname aan de bijeenkomsten, vooral die van de 
Afdeling Noord Holland/Utrecht, heeft hij veel jongere entomologen gestimuleerd. 

BERICHT VAN DE COMMISSIE VOOR INVENTARISATIE EN 
NATUURBESCHERMING 

Wij ontvingen van de secretaris van de CIN, Jan van Tol, het volgende bericht: 

Milieu Effect Rapportage (MER) Zaanstad 

De gemeente Zaanstad heeft besloten 3000 of 5000 woningen te bouwen. Voor het maken van een 
keuze wordt deze zomer en herfst een MER opgesteld. Het rapport zal worden gebruikt bij de 
uiteindelijke keuze van het aantal woningen en de locatie waar ze zullen worden gebouwd. De 
opstellers van het rapport hebben zich bereid verklaard entomofaunistische informatie op te nemen 
in de voorspelling van de te verwachten effecten. Daartoe moet deze informatie eerst beschikbaar 
komen. Er rest helaas weinig tijd om nieuwe inventarisatiegegevens te verzamelen. Daarom is de 
Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming van de NEV gevraagd om deze belangrijke 
kwestie onder de aandacht van de leden te brengen ten einde over zo veel mogelijk basisgegevens te 
kunnen beschikken. De volgende vier locaties worden tegenover elkaar afgewogen: 

(1) Assendelft-Noord. Aan de noord- en oostkant van Assendelft-Noord. De bebouwingsgrens van de 
165 ha ligt in westelijke richting op dezelfde lijn als de noordelijke bebouwingsgrens van 
Krommenie. 

(2) Guisveld. Geconcentreerd langs de spoorlijn Zaandam-Uitgeest ter hoogte van Zaandijk en 
Wormerveer. De begrenzing van de 165 ha is zodanig, dat aan de westzijde een open gebied blijft 
bestaan dat in verbinding staat met het landelijke gebied aan de overzijde van de Nauernasche Vaart. 

(3) Westzijderveld. Hierbij wordt het bestaande stedelijk gebied van Zaandam uitgebreid. De 
locatie ligt ten westen van de wijken Westerkoog en Westerwatering. Er blijft een groene strook 
aanwezig tussen de nieuwbouwlocatie en Westzaan. 

(4) Oostzanerveld Gelegen ten oosten van de Coentunnelweg A8 en aansluitend op de bestaande 
bebouwing van Oostzaan. 

Leden die bereid zijn gegevens over de bovenstaande terreinen te verstrekken, wordt verzocht op 
korte termijn contact op te nemen met G. van Ee, Provincie Noord-Holland, Dienst R&G, Postbus 
6090, 2001 HB Haarlem. De heer Van Ee beschikt ook over kaarten met de precieze omgrenzing 
van de locaties. 
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angles. Legs: femora dark brown with the apex 
a little lighter. Tibiae yellowish at base, darker 
to the apex. Tarsus and claws dark brown. The 
claws are appendiculate. Ventral surface dark 
brown to black. Front coxal cavities open 
and seperated by an elevated prosternai pro¬ 
cess. 

Male genitalia: aedeagus symmetrical Basal 
parts parallel sided and abruptly narrowed 
near the apex. In side view the apex is more or 
less ”S-shaped”. The internal sac, if partly ever¬ 
ted, shows a small parallel sided central piece 
and very small sclerites on the swollen sides 
(figures 1-2). 

Length: 2.9-3.8 mm; width 1.2-1.6 mm. 
The type specimen is coloured a little lighter, 

most probably due to immaturity. Instead of 
black with a shine of blue most parts are dark 
brown with a blueish tingue. 

Distribution 

Taphineilina minuta occurs in Mongolia and 
adjacent parts of Russia (the above mentioned 
localities). Previous records from Korea and 
China need confirmation. 
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Abstract: Five new species of water mites are recorded for The Netherlands: Sigthoria nilotica, Tiphys bullatus, Teutonia 

cometes, Tartarothyas romanica and Arrenurus nagysalloensis. Two of these species, Arrenurus nagysalloensis and 

Tartarothyas romanica, are very rare. A detailed description is given of the male of A. nagysalloensis. It is concluded 

that the female of the species, as described by Szalay (1934), is a junior synonym of A. globator. 

H. Smit, Emmastraat 43a, 1814 DM Alkmaar. 

H. van der Hammen, Dienst Ruimte en Groen, Provincie Noord-Holland, Postbus 6090, 2001 HB Haarlem. 

Introduction 

This is our second paper on water mite species 
new to the Dutch fauna, the first being pu¬ 
blished by Smit & Van der Hammen (1990). 
Five species new for The Netherlands are re¬ 
ported, two of them are very rare. 

For all sampling-localities the Amersfoort 
coordinates are given. The species are depo¬ 
sited in the collection of the first author. 

New species for the Dutch fauna 

Sigthoria nilotica (Nordenskiöld) 

The record of this species is most surprising. 
Sigthoria nilotica has been reported from 
Africa (Kenya, Ghana, Liberia, Sudan, 
Uganda), Asia (Burma, India, Indonesia) and 
Australia (Harvey, 1990), making this record 
the first outside the tropics. Almost all records 
came from lentic habitats. 

The species (a female) has been collected in 
a ditch in the Polder de Gealanden, south of 
Eernewoude, province of Friesland (coordi¬ 
nates x: 195.27; y: 569.41). 

Tiphys bullatus (Thor) 

This species has been found in many European 
countries (Viets, 1978). The first Dutch record 
comes from the Hunze, a regulated lowland 

stream, in the province of Drenthe (coordi¬ 
nates x: 251.06; y: 562.05). 

Teutonia cometes (Koch) 

Like the previous species, Teutonia cometes is 
widespread in Europe, and occurs in the sur¬ 
rounding countries (Viets, 1978), so its occur¬ 
rence in The Netherlands is not a real surprise. 
This rheophilic species was collected in three 
streams, i.e. the Eerbeekse Beek (coordinates 
x: 199.15; y: 455.25), Verloren Beek (x: 195.85; 
y: 482.79) and Roode Beek (x: 192.95; y: 
477.95), all in the province of Gelderland. 

Tartarothyas romanica Husiatinschi 

Very few locations of this species are known to 
science. Tartarothyas romanica is described 
from a spring in Rumania (Husiatinschi, 
1937). Motas & Tanasachi (1962) reported two 
more springs as locations in Rumania. Lund- 
blad (1962) collected the only Swedish speci¬ 
men also in a spring. Recently, Schwoerbel 
(1991) collected a large number of specimens in 
a spring near the Mindelsee. Our specimen, a 
female, has been collected in the Kasteelse 
Loop, a regulated stream near the village of 
Mierlo, province of North Brabant (coordi¬ 
nates x: 172.85; y: 383.65). 
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Figs. 1-2. Arrenurus nagysalloensis, male. 1, ventral view; 2, dorsal view (scale 0.1 mm). 

Arrenurus (Truncaturus) nagysalloensis Szalay 

Szalay (1934) described Arrenurus (Truncatu¬ 

rus) nagysalloensis from a spring near Nagy- 
sallo (Kom. Bars), Hungary. Until now, this 
was the only locality where the species has been 
found. The record from Lâska (1955) refers to 
the same place as the type-locatily, which is 
nowadays situated in Czechoslovakia. 

In 1988 we found a male Arrenurus in a 
ditch near Naarden, province of North Hol¬ 
land (coordinates x; 144.73; y: 480.30), which 
we identified as A. nagysalloensis. 

We have tried to find the holotype of A. 

nagysalloensis, but failed to trace the collection 
of Szalay. As the original description of the 
species is rather poorly documented, we give a 
more detailed one. Szalay described a female 
from the type-locality, which he assigned to A. 

nagysalloensis. However, in our opinion this is 
not the female of A. nagysalloensis. Females of 
the subgenus Truncaturus have little if any 
pigmentation on the genital lips (Viets, 1936). 
The female in Szalay’s description has an ex¬ 
tensive pigmentation; the posterior pigmenta¬ 
tion is larger than the anterior. In our opinion 

this female actually belongs to A. globator 

(Muller). 

Description of Arrenurus nagysalloensis 
(figs. 1-3) 

Male: Body 669 pm in length, 543 pm in width; 
dorsal furrow incomplete, ending on sides near 
posterior end of body; cauda not set off from 
remainder of body; anterior end of body 
straight; dorsal shield 446 pm in width with 
three pairs of glandularia. Dorsal shield with a 
small indentation near the middle; posteriorly 
with a large concavity; posterior margin of 
body with two small indentations; fourth 
coxae almost without a medial margin; aceta¬ 
bular plates not extending to lateral side of 
body; excretory pore located near posterior 
margin of body; dorsal lengths of the palp 
segments: PI 36 pm, PII 84 pm, PHI 53 pm, 
PIV 81 pm and PV 34 pm; PIV narrowing 
posteriorly with a slightly convex ventral mar¬ 
gin; PIV with two thickened setae near dorsal 
margin; large antagonistic bristle inserted near 
ventral margin; medial surface of PII with one 
seta. 
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Fig. 3. Arrenurus nagysalloensis, male, palp (scale 0.1 
mm). 

The diagnostic characters of the male of A. na¬ 

gysalloensis are the form of the posterior mar¬ 
gin of the body, the lacking of a medial margin 
of the fourth coxae, and form of PIV. Differ¬ 
ences with the original description of Szalay 
are the chaetotaxy of the legs (our specimen 
bears more swimming setae), the larger gono- 
pore, the concavity on the dorsal shield and the 
chaetotaxy of the palp (the second palp seg¬ 
ment of Szalay’s specimen bears laterally three 
setae). Of these, the most striking difference is 
the large concavity in the dorsal shield, which 
is not mentioned by Szalay. However, this cha¬ 
racter is easy to observe in lateral view, but 
difficult in dorsal view. Probably Szalay made 
a slide of the dorsum, which might explain why 
he did not see this character. We consider the 
other differences of minor importance. 

Discussion 

The distribution of A. nagysalloensis and Tar- 

tarothyas romanica is puzzling us. Of the first 
species, we only found one male, in spite of an 
intensive sampling activity in the same and 
following years. Up to now only two locations 
are known: one in eastern Europe and one in 
The Nederlands. It might be the result of li¬ 
mited research activity, but this is not true for 
The Netherlands. The same phenomenon has 

also puzzled other water mite workers. Viets 
(1957) wrote (about Krendow skia latissima 

Piersig, another very rare water mite): ”Bei 
solch sporadischem Vorkommen erheben sich 
folgende Fragen: Welches ist der wirkliche Le¬ 
bensraum des Tieres? Ist das Tier wirklich so 
selten, wie die Funde aufzuzeigen scheinen? 
Wie ist die Erhaltung der Art gewährleistet, 
und wie finden sich die Geschlechter?”. 
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Boekbesprekingen 
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LJUBOMIR D. PENEV & HANS TURIN, 
1991. CARRUS and CARLIT. Bibliographic 
databases, containing over 7000 literature refe¬ 
rences from Western and Eastern Europe con¬ 
cerning ground beetles (Coleoptera, 
Carabidae) up till 1991. Databases and the 
computer program ALACARTE (MS-DOS) 
are available on floppy disk for Hfl 128,-, to be 
ordered from H. Turin, Esdoorndreef 29, 6871 
LK Renkum, The Netherlands. The references 
are also available as ’’delimited ASCII file” 
readable by Macintosh or DOS computers for 
75,-. 

Carabid beetles are among the most popular 
groups of insects to be studied by amateurists 
and professional entomologists. The wide¬ 
spread interest in ground beetles for systematic, 
ecological, faunistic and biogeographical stu¬ 
dies has led to an overwhelming amount of 
literature. The compilation of knowledge on 
carabid beetles by Thiele (1977), is still used by 
many carabidologists as a first entrance to the 
available information. It includes many refe¬ 
rences and a lot of well structured biological 
data. However, many studies of Eastern Eu¬ 
rope and Russia were not covered by this work 
and since 1977 many publications appeared. 

Realizing the usefulness of computerised 
bibliographies, Hans Turin created the data¬ 
base CARLIT which was distributed and used 
by carabidologists all over Europe the last few 
years. In addition and in parallel a database - 
CARRUS - was created by Ljubomir Penev 
which covered literature from the former 
USSR in Slavonic languages. Cooperation be¬ 
tween Turin and Penev, the addition of smaller 
regional databases and a vast amount of work 
resulted in an up to date database containing 
most of the ground beetle literature from the 
Western Palearctic up to 1991. 

The literature can be searched, sorted, 
printed and new references can be added using 
the software package ALACARTE - deve¬ 
loped by P. van Tienderen - which comes with 
the database and can be run under MS-DOS. 
ALACARTE provides several other facilities 
and is quite easy to learn. However, since it was 
developed privately, further development, sup¬ 
port and adaptation to standards is uncertain. 
Fortunately the package also has features to 
import and export files in different formats, so 
it is possible to transfer references from or to 
your favourite database packages and word 
processors if desirable. The installation of the 
package and databases on your hard disk is 
easy and well documented in the provided 
manual The list of files and file types provided 
illustrate the rather complicated file structure 
and indexing system used by ALACARTE. 

The authors have made CARRUS and 
CARLIT91 compatible, in a sense that they 
have the same fields, layout and use a similar 
system of additional keywords. Although the 
number of keywords is limited to about 250 
and keywords are added in an abbreviated 
form, it covers many entrances which are used 
in practice. Carabidologists working in eco¬ 
logy, agriculture, taxonomy and biogeography 
will certainly appreciate the chosen keywords. 
Files with the keyword definitions and ad¬ 
dresses of many carabidologists are included. 

With respect to the quality of the references 
in the databases, it should be stressed that it 
contains a mixture from computer searches 
and references typed in by hand so the formats 
are not fully standardized. Inevitably typing 
errors occur but they are scarce. All publica¬ 
tions written in Slavonic languages are pro¬ 
vided with translations of the titles in English. 
Though the authors state that most abbrevia¬ 
tions of periodicals follow the official stan- 
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dards, I found several which are not. Since re¬ 
ference lists added to publications mostly 
should be adapted to the journal concerned, 
checking of abbreviations or full titles remains 
necessary anyhow. With regard to the com¬ 
pleteness of the database, I have the impression 
that the majority of the important references 
are included. The authors admit that many 
small faunistic notes are missing, but they are 
often just of local interest. In testing my own 

database containing several hundreds of ca- 
rabid references against CARLIT91, only a 
few were not included. 

Overall, I think Turin and Penev did an 
excellent job in compiling most part of Euro¬ 
pean and Russian literature, resulting in up to 
date databases which are indispensable for eve¬ 
ryone working seriously in carabidology. 

Kees Booij 

Korte mededelingen 
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Korte mededelingen Korte mededelingen Korte me 
Callimorpha quadripunctaria nog altijd in ons 
land (Lepidoptera: Arctiidae) 

De laatste vangsten van de beervlinder 
Callimorpha quadripunctaria Poda in Zuid- 
Limburg (Gronsveld en Rijckholt, beide in 
1954) werden door Lempke (1961) vermeld in 
zijn catalogus der Nederlandse Macrolepido- 
ptera. Latere vangsten zijn mij niet bekend. 
Dat deze prachtige vlinder nog niet uit onze 
fauna is verdwenen, bleek in augustus 1991: bij 
Rijckholt kon ik een drietal exemplaren (222, 
1(5) vangen, terwijl er nog meer vlogen. 

De vlinders waren ’s middags actief langs de 
bosrand van het Rijckholterbos. Na een korte 
vlucht gingen ze steeds zitten zonnen op 
boombladeren. Bloembezoek werd niet waar¬ 
genomen. 
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Entomologische Berichten publiceert originele artikelen die betrekking hebben op entomologie en het resultaat 
zijn van eigen onderzoek, korte mededelingen en boekbesprekingen. In het algemeen worden alleen boekbe¬ 
sprekingen geplaatst van entomologische boeken, die ter recensie aan Entomologische Berichten zijn aange¬ 
boden. Recensie-exemplaren zijn bestemd voor de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging 
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met een dubbele interlinie en een marge van 4 cm breed. Namen van genera, soorten en lagere systematische 
categorieën worden in de tekst (echter niet in de literatuurlijst) onderstreept met een enkele rechte lijn. Data 
in opsommingen en lijsten worden gespeld als „10.iv.1986”, in de lopende tekst als „10 april 1986”. Onder de 
titel en de naam van de auteur volgt een Engelse abstract en het adres van de auteur, eventueel voorafgegaan 
door de naam van het instituut. 

Tabellen dienen op een apart vel te worden ingeleverd. 
Lijntekeningen, kaarten en grafieken dienen uitgevoerd te zijn in zwarte inkt op tekenpapier of transparant 

papier bij voorkeur 1,5 tot 3 X zo groot als de gewenste grootte in druk. Foto’s dienen glanzend afgedrukt 
te zijn. Alle illustraties (inch foto’s) worden genummerd in arabische cijfers (niet in letters). Het combineren 
van figuren en platen dient zodanig te geschieden dat reductie op paginabreedte mogelijk is. Bij de montage 
dient rekening te worden gehouden met de benodigde ruimte voor het onderschrift. De redactie is eventueel 
bereid bij het monteren van platen te helpen. Onderschriften van de figuren dienen op een apart vel te worden 
bijgevoegd. 

Wetenschappelijke namen van dieren worden bij de eerste citering in de hoofdtekst voorzien van de correcte, 
voluit geschreven auteursnaam, die waar nodig tussen haakjes wordt geplaatst. Voor namen van planten die 
in Nederland voorkomen gebruike men de nomenclatuur van de laatste druk van „Heukels” Flora van 
Nederland. Bij het gebruik van de Nederlandse en de Latijnse naam komt eerst de Nederlandse naam en dan 
tussen haakjes de Latijnse naam. 

Literatuurverwijzingen in de tekst kunnen als volgt gebruikt worden: „Mosley (1932) zegt...” of „(Mosley, 
1932)”. Aan het eind van ieder artikel wordt de lijst van geciteerde literatuur gegeven in alfabetische volgorde 
van de namen van de auteurs en chronologisch per auteur. Voor tijdschriftartikelen dienen achtereenvolgens 
gegeven te worden: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel van het artikel, titel 
van het tijdschrift (afgekort volgens de „World List of Scientific Periodicals” of de laatste editie van de „List 
of Serial Publications in the British Museum (Natural History) Library”), deelnummer, en nummers van de 
eerste en laatste pagina van het artikel, en van eventuele platen buiten deze paginering. Boeken worden geciteerd 
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en nadere toelichting zie de volgende voorbeelden. 

Tijdschriftartikelen: 
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[2] 91: 365-395. 

Boeken: 

Greenberg, B., 1973. Flies and diseases 2: i-xvi, 1-235. Junk, The Hague. 
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Whittle, J. R. R., 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. 
Lawrence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor details van opmaak, kopjes, enz. wordt men verzocht zich zoveel mogelijk te richten naar een recent 
nummer van EB. 

Een drukproef en het originele manuscript of een fotocopie worden ter correctie toegezonden aan de (eerste) 
auteur. De drukproef dient zonder vertraging gecorrigeerd te worden en tezamen met het manuscript terug¬ 
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drukken opgegeven kan worden. De (eerste) auteur ontvangt 50 overdrukken gratis, meerdere overdrukken 
zijn tegen betaling beschikbaar. 

De artikelen worden zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde waarin zij geaccepteerd zijn voor publikatie. 
Incidenteel, ter beoordeling van de redactie, kunnen artikelen voorrang krijgen. 
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Abstract: The morphological variation of Maniola telmessia is discussed and compared with M. jurtina. Biological 

aspects of field observations and rearing are presented. The subspecies M. t. kurdist ana and M. t. marinigrans are 

synonymised with M. telmessia. The taxonomic status of Maniola halicarnassus is discussed. 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Introduction 

Maniola telmessia was described by Zeller in 
1847 on the basis of 2 males and 4 females from 
the Greek Island of Rhodes and from the south 
coast of Turkey, ’’Makri” (Fethiye at present) 
and ’’Mermeriza” (Marmaris). The species is 
very common in the southern part of Turkey 
and probably also in nearby parts of Iran, Iraq 
and Syria. It is very surprising therefore that 
little has been published about its morpholo¬ 
gical variation and biology. 

This paper is based on material collected 
during 27 expeditions to Turkey between 1977 
and 1989, and on several rearing experiments. 
About 1500 specimens of Turkish M. telmessia 

from several collections were studied as well as 
material from the Greek Islands Ikaria (1 2, 
Kos (2 22), Lesbos (19 22, 13 $$), Samos 
(127 22, 88 SS), Karpatos (4 22, 3 SÔ) and 
Rhodes (43 22, 6 $$). Turkish localities are 
depicted in fig. 1. 

Related species 

Maniola telmessia is very close to M. jurtina 

(Linnaeus). Both species fly sympatrically and 
almost synchronously in the overlapping part 
of their area of distribution. There are distinct 
differences in morphology (dimensions, colour 
pattern, shape of the male genitalia, larva and 
egg structure), in flying behaviour and in ha¬ 

bitat. Therefore there can be no doubt that M. 

telmessia and M. jurtina are distinct species. 
Recently two new species have been de¬ 

scribed, M. chia Thomson being endemic for 
the Greek island Chios (Thomson, 1987) and 
M. halicarnassus Thomson from the province 
of Mugla, West Turkey (Thomson, 1990). Ma¬ 

niola chia was separated from M. jurtina and 
M. halicarnassus from M. telmessia. 

Two other closely related species are M. 

nurag (Ghiliani, 1852) and M. cypricola 

(Graves, 1928), described from the islands of 
Sardinia and Cyprus respectively. On the basis 
of morphological and biological aspects, and 
the fact that M. telmessia has not been re¬ 
corded from the island of Cyprus, we tend to 
consider M. cypricola rather as subspecies of 
M. telmessia, but further investigation is neces¬ 
sary. 

Morphological variation 

Maniola telmessia has a large morphological 
variation locally and geographically. The 
markings of both male and female gradually 
changes from the Greek island Rhodes and the 
nearby Turkish south coastal area inland to the 
Sultandaglari in the provinces of Konya and 
Afyon, and eastward along the coastal area 
and through Mesopotamia to the province of 
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Fig. 1. Distribution of Maniola 
telmessia in Turkey. 

Hakkari. The populations of the western pro¬ 
vinces in both sexes show markings with 
slightly less contrast than in the population of 
the province of Antalya. The gradual change 
in markings is illustrated in table 1, where the 
relative occurrence of some features is shown 
for populations of several provinces or groups 
of provinces in Turkey, in comparison with the 
populations of the Greek islands Rhodes and 
Samos. The extremes can be found on Rhodes 
and on the nearby coastal area of Turkey at 
one end, and in the province of Hakkari on the 
other end. A further description of the mor¬ 
phological variation is given with emphasis on 
the extremes for both sexes hereafter. 

Male 
Wingspan: 30-44 (37.7) mm (n = 600). Little 

variation in average value from 36.2 mm in 
poor dry inland biotopes, to 40.6 mm west of 
Bodrum, South-West Turkey. 

Upper side: (1) On the forewing the black 
apical spot, which always has a white centre, is 
on the average slightly larger in the Rhodes 
population. A small second spot is present in 
about 70% of the Rhodes specimens, 25% of 
the specimens in the west and south coastal 
area of Turkey and in 5% of the inland popu¬ 
lations. (2) The reddish yellow patch on the 
forewing extends maximally in the postdiscal 
band from intervenosa lb to 5, around the 
apical spot, and in intervenosa 3 and partly in 
4 inwards just into the cell. The reddish yellow 
patch can be more or less darkened. Complete 
darkening except around the apical spot varies 
from 0% in the populations of Rhodes and in 

the provinces of Antalya, Içel and Hatay up to 
about 50% in populations of South-East Tur¬ 
key. 

Underside: (1) The hind wing with maxi¬ 
mum contrast in the Rhodes population. In 
populations of South-East Turkey and of the 
Sultandaglari the hind wing has hardly any 
contrast and is slightly paler greyish brown. (2) 
Grey scales are present in the postdiscal band 
of the hind wing and in the apical area of the 
forewing in most specimens from Rhodes and 
Samos, and of the Turkish west and south 
coastal area. They are absent in most inland 
specimens. (3) The postdiscal band on the hind 
wing is most pronounced on Rhodes and the 
least in the province of Hakkari. This is illus¬ 
trated by the absence of the shadow line be¬ 
tween the discal field and the postdiscal field in 
14% of the Rhodes specimens compared to 
70% in the province of Hakkari (table 1). (4) 
The postdiscal spots on the hind wing are most 
pronounced and most frequently present in the 
Rhodes population (table 2). The spots in in¬ 
tervenosa 3 and 6 are often pupilled white, 
more frequently present and often more pro¬ 
nounced than other spots in any population. If 
present the spots in intervenosa 2, 3 and 7 
normally are very small in populations of the 
Turkish mainland. Only two specimens from 
South-West Turkey display a small spot in 
intervenosa 5. Complete absence of spots has 
not been found in specimens from Rhodes, 
Samos, the west coast and the Sultandaglari, 
but of the specimens of the south coastal area 
and the province of Hakkari 13 and 40% 
showed the absence of these spots respectively. 
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Table 1. Geographical variation of some markings of populations of M. telmessia (in percentages). Values between 
brackets are based on small samples. 

Sex Rhodes Samos 
(Greece) (Greece) 

Sultan 
daglari 

West 
coastal 

area 

Prov. 
of 

Anta¬ 
lya 

Prov. of 
Hatay 
and 

Adana- 
Low 

West 
Meso¬ 
pota¬ 
mia 

Central 
Meso¬ 

potamia 

Prov. 
of 

Elazig 
Tunceli 

Prov. 
of 

Hak¬ 
kari 

Number of specimens Ô 43 128 70 99 29 82 58 61 76 47 

$ 6 88 5 63 40 133 47 159 32 52 

Complete darkening of 
discal field of forewing 
upperside 

(5 7 34 81 66 7 10 36 80 81 81 

Darkening of discal 
field of forewing up¬ 
perside for more than 
about 50% 

$ (17) 17 (40) 6 33 28 15 80 78 92 

Complete darkening of 
post discal band of fo¬ 
rewing upperside 

(3 0 5 27 17 0 0 9 44 28 49 

Darkening of postdis- 
cal band of forewing 
upperside for more 
than about 50% 

$ (0) 2 (0) 4 10 0 0 64 70 80 

Complete darkening of 
post discal band of 
hind wing upperside 

$ (0) 9 (60) 17 5 15 50 88 88 90 

No shadowline be¬ 
tween discal field and 
postdiscal band on 
hind wing underside 

3 14 33 50 8 27 25 47 60 46 70 

Little contrast on hind 
wing underside 

$ (17) 9 (20) 27 10 3 4 24 3 38 

Clearly yellow scales in 
postdiscal band of hind 
wing underside 

$ (67) 23 (0) 17 12 3 10 3 0 0 

Marginal band on hind 
wing underside clearly 
distinguishable as in 
M. jurtina 

$ (0) 12 (20) 12 15 19 19 10 41 10 

Female 
Wingspan: 37-51 (45.0) mm (n = 590). Va¬ 

riation in average value from 43.6 mm in poor 
dry biotopes to 46.6 mm along the west coast. 

Upper side: (1) The reddish yellow on the 
forewing covers the postdiscal band and the 
discal field maximal as in M. jurtina, but it can 
be more or less darkened (table 1). In the west 
and south coastal area the populations have 
the least darkening. In up to 5% of the speci¬ 
mens in the eastern provinces there is an almost 

complete darkening, leaving only some oval 
patches of reddish yellow between the nerves in 
the postdiscal band. (2) The postdiscal band of 
the hind wing can be partly reddish yellow as 
frequently displayed in M. jurtina, in which the 
yellow is less reddish. Often this reddish yellow 
is darkened transparently. Complete darken¬ 
ing is found in only 5% of the specimens of the 
province of Antalya and in 90% in the province 
of Hakkari (table 1). 

Underside: (1) On the average much more 
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Table 2. Relative appearance of spots in Maniola telmessia males (in percentages). 

Rhodes Samos West 
coastal 

area 

South 
coastal 

area 

Sultan 
daglari 

Meso¬ 
potamia 

Number of specimens 33 133 99 182 45 202 

Spots: none 0 0 0 13 0 30 
cell 2 75 29 34 13 18 4 
cell 3 94 98 99 84 95 62 
cell 4 67 29 38 12 2 2 
cell 6 97 98 99 87 100 65 
cell 7 54 14 24 7 9 3 

contrastingly coloured than in the male. 
Most contrast in the south coastal area of 
Turkey and slightly less contrast in the high 
inland populations. Little contrast, with the 
postdiscal band hardly distinguishable, can 
be found in less than 10% of the specimens in 
the coastal provinces and in 38% in the pro¬ 
vince of Hakkari (table 1). (2) The greyish 
brown of the hind wing can be more or less 
yellowish brown, sometimes as in M. jurtina. 

Specimens with coloration similar to M. jur¬ 

tina can be found in almost all populations, a 
maximum of about 10% has been found on 
the Greek island of Samos. (3) Yellow scales 
may be present at the inner side of the post- 
discal band of the hind wing in more than 
25% of the specimens on the Greek islands 
and west of Bodrum, South-West Turkey, 
and in less than 12% on the rest of the Tur¬ 
kish mainland. (4) In most specimens the 
postdiscal band merges gradually with the 
darker marginal band. A clearly distinguisha¬ 
ble marginal band, as common in M. jurtina, 
has been found in up to 20% of the speci¬ 
mens in almost the entire distribution area 
with a higher score of 41% in the provinces 
of Elazig and Tunceli. 

Morphological differences with 
Maniola jurtina 

Generally Maniola telmessia can be clearly dis¬ 
tinguished from M. jurtina, but there is an 
overlap in the range of morphological varia¬ 
tion. Sometimes it is difficult therefore to iden¬ 
tify M. telmessia on the basis of external mor¬ 
phological characters only. In poor biotopes 

the darkest male M. telmessia can be quite 
similar to small male M. jurtina, and then the 
genitalia need to be investigated for identifica¬ 
tion. Particularly in West Turkey and on the 
Greek island of Samos the lightest female M. 

telmessia is quite similar to female M. jurtina. 

The small shift in the start of the flight period, 
M. jurtina starts 2 or 3 weeks later, may help 
in the identification of difficult specimens in 
case other specimens are available from the 
same locality at the same time. 

Due to the large overlapping variation of the 
morphological characters of both species in 
general only a limited number of criteria can be 
found to distinguish M. telmessia from M. 

jurtina: 
- Male: On the average distinctly smaller, 
with an often slightly rounder shape of fore¬ 
wing apex and margin. Upper side: the reddish 
yellow postdiscal patch on the forewing often 
extended inwards into the discal field, but 
sometimes completely darkened as in M. jur¬ 

tina. Underside: often greyish scales in apical 
area of forewing and in postdiscal band of hind 
wing in populations of the west and south 
coastal area, hind wing and marginal band of 
forewing almost always more greyish or less 
yellowish. Although it has a wide variation the 
male genital is smaller and clearly distinguisha¬ 
ble from M. jurtina, as indicated by, among 
others, Le Cerf (1912) and Tauber & Tauber 
(1968). 
- Female: Forewing apex usually with slightly 
rounder shape. Upper side: reddish yellow in 
postdiscal band and in discal field more red¬ 
dish. Underside: reddish yellow in discal field 
of forewing more reddish, usually with greyish 
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scales in apical area of forewing and in postdis- 
cal band of hind wing, hind wing and marginal 
band of forewing usually greyer or less yellow¬ 
ish and often fine-marbled brownish, in 
general no sharp transition between postdiscal 
band and darker marginal band. 

Pre-imaginal stages: Investigation of ova, 
larva and pupa by magnifications of 25-200x 
only displayed a distinct difference in the 
number of meridional ribs on the ova: 13-16 
for M. telmessia compared to 17-20 for M. 

jurtina. The white linear lateral marking of the 
larvae as well as the marking of the pupae (fig. 
2) on the average are less pronounced in M. 

telmessia. 

Discussion on Maniola Halicarnassus 
Thomson 

Almost at completion of this publication we 
received the description of Maniola Halicarnas¬ 

sus Thomson, 1990, type locality 3 km West of 
Bodrum, South-West Turkey. We were able to 
study a series of 29 S3 and 37 22 of M. telmessia 

Fig. 2. Pupae of Maniola telmessia. 

collected by A. Olivier at the type locality in 
1988. Part of this series agrees with Thomson’s 
description of M. Halicarnassus. Although this 
material attracks attention because of some 
relatively large males which are completely 
dark on the upperside, the series falls almost 
completely within the wide range of variation 
of M. telmessia. We have the following com¬ 
ment on the differences with M. telmessia as 
mentioned by Thomson (1990). The relative 
large size of the males of M. Halicarnassus may 
well be caused by local circumstances. Males of 
the same size have been found on the island of 
Samos and occasionally at other locations 
widely distributed over Turkey. Males with 
almost complete darkening of the wing upper- 
side have been found in almost the entire dis¬ 
tribution area in Turkey. The androconial 
band in the male appears only marginally dif¬ 
ferent from average M. telmessia in a part of 
the largest specimens. The male genital drawn 
by Thomson (1990) falls completely within the 
range of variation of M. telmessia. The 
number of meridional ribs on the eggs, 18 
compared to 13-16 as we have found yet for 
telmessia, is an extreme indeed. The incidental 
6th instar of larvae is not considered to be a 
valid argument for separation because, al¬ 
though not yet in M. telmessia, we have found 
a variable number of instars in other species, 
e.g. Melitaea didyma Esper and M. persea 

(Koll) both with 5-7 instars. The intermediate 
forms of M. telmessia and M. Halicarnassus 

which Thomson (1990) found at the type loca¬ 
lity do not support appointing specific rank to 
M. Halicarnassus. We agree with Thomson’s 
suggestion that the M. Halicarnassus popula¬ 
tion evolved in very recent times. But appa¬ 
rently the geographical separation, required 
for such an evolution, was not long enough for 
the population to develop to a separate species. 
We have been informed by Thomson that 
further investigations to prove the status of M. 

Halicarnassus are in progress. 

Discussion on subspecies of 
Maniola telmessia 

Two subspecies have been described from Tur- 



154 Ent. Ber.5 Amst. 52 (1992) 

key: Maniola telmessia kurdistana as a ’Vari¬ 
ation” from Kurdistan by Heyne & Rühl 
(1894) on the basis of the reduced reddish yel¬ 
low patches in the submarginal band of the 
female’s forewing upperside, and M. t. marini- 
grans as a ’’race” from Aksehir, province of 
Konya, by Verity (1937) on the basis of dark 
fore wing upperside of the male. 

Because M. telmessia appears to be rather 
common in the entire distribution area in Tur¬ 
key without clearly separated populations, and 
because of its large variation, locally and geo¬ 
graphically, but without any distinct transition 
in morphological markings, we conclude that 
there is no reason for appointing subspecific 
rank to any population of M. telmessia in 
Turkey. We conclude therefore that both M. 
telmessia var. kurdistana (Heyne & Rühl, 
1894) and M. telmessia race marinigrans 
(Verity, 1937) are synonymous to Maniola tel¬ 
messia telmessia (Zeller, 1848). 

Two subspecies were described from Iran: Ma¬ 
niola telmessia oreas (Le Cerf, 1912) and M. t. 
maniolides (Le Cerf, 1912). 

Because the markings of the few specimens 
of M. telmessia we saw from Iran fall com¬ 
pletely within the range of variation in South- 
East Turkey we think that the subspecific 
forms oreas and maniolides may be put as well 
as synonyms to M. telmessia. Additional inves¬ 
tigation of Iranian material is necessary to con¬ 
firm this opinion. 

Biology 

Maniola telmessia generally has one genera¬ 
tion, which depending on climatological con¬ 
ditions emerges from mid April to early July. 
Results of rearing experiments, however, indi¬ 
cate that incidentally a partial second genera¬ 
tion may occur under favourable conditions 
during the period from October to December. 
On the average the males emerge one or two 
weeks earlier than the females, as is usual in 
many other species. At the same localities M. 
telmessia emerges 2-3 weeks earlier than M. 
jurtina. 

The females copulate within a few days after 

emergence. One may observe fresh females 
copulating with worn males. The males on the 
average live much shorter than the females. 
The males vanish completely in the hotter 
areas during July, whereas there are a very 
limited number of records from areas with 
moderate climate during August and Sep¬ 
tember. The females show low activity during 
the hot months and hide themselves for the 
heat of the sun in wood or brushwoods, often 
Quer eus sp.. After aestivation the females lay 
eggs within a period of roughly 2 weeks from 
early September to half October (rearing ob¬ 
servations) and have been observed to be active 
to early November. The eggs are laid on the 
leaves and stems of grasses, as is usual with M. 
jurtina, although in captivity the eggs prefera¬ 
bly are laid against the top of the cage and 
sometimes on the soil A single female in cap¬ 
tivity can lay as many as 120-210 eggs. 

The egg stage lasts between 14 and 25 days 
at moderate temperatures of 17-25 °C. Mani¬ 
ola telmessia has five larval stages compared to 
six in M. jurtina. The first stage lasts two or 
three weeks. Most larvae are still in the second 
stage, some in the third, when cold weather sets 
in about November. Feeding activities become 
very low when the temperature falls below 
10 °C. The larvae hibernate in a question mark 
shape against the stems of grasses. On higher 
grounds where the temperature falls well below 
0 °C the larvae stay in the second stage during 
hibernation. In the area along the south and 
west coast, where temperatures are moderate, 
the third and possibly the fourth stage is en¬ 
tered during the winter, with short periods of 
inactivity alternating with periods of low feed¬ 
ing activity. 

Habitat 

Maniola telmessia has been found in a wide 
range of habitats. We found the species both in 
areas with poor and rich vegetation, on rocky 
slopes as well as between poorly cultivated 
fields, in almost open areas as well as between 
open brushwood. Although M. jurtina has 
been found in almost identical habitats M. 
jurtina has a clear preference for areas with 
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richer grass growth than observed in habitats 
of M. telmessia. At localities where both spe¬ 
cies were observed M. jurtina was always 
found under wetter and more shaded condi¬ 
tions. 

Rearing results 

Oviposition. After several attempts to obtain 
eggs from Maniola telmessia we succeeded in 
keeping a female, collected near Mardin, 
South-East Turkey on 7.vi. 1985, alive with so¬ 
lutions of sugar and honey during 4 months. 
After more than 16 weeks in captivity about 50 
eggs were laid between 27 and 29.ix.1985. 
Later attempts were even more successful by 
collecting females later in the season or by 
applying an artificial reduction of the daylight 
period, as advised by Thomson. By applying 
artificial light, which was reduced in time by 2 
minutes every day, a female, collected on 
6.vi.l986 in the province of Bingöl, was in¬ 
duced to lay more than 200 eggs within 3 
weeks. Because all other attempts under nor¬ 
mal daylight conditions had led to oviposition 
only in the period from the last week of August 
to the first week of October we conclude that 
shortening day length is one of the parameters 
affecting the oviposition. 

Rearing conditions. The ova and first instar 
larvae were kept under room temperature con¬ 
ditions in alle cases. Several conditions have 
been investigated during further development. 
Part of the trials were entirely made under 
room temperature conditions with both day¬ 
light and artificial light, and always with fresh 
grass as food. More natural conditions were 
simulated by keeping the larvae in the second 
and third instar at a constant temperature of 
4 °C during two months or by keeping them 
outside during the coldest period of the winter 
or even during the entire development. By ap¬ 
plying full sheltering also dryer and poorer 
feeding conditions could be simulated out¬ 
doors. 

Developing period. The larvae hatch after 
14-25 days mainly depending on the tempera¬ 
ture. At room temperature and with adequate 
food the following development periods were 

Fig. 3. Development time of adults of Maniola telmessia 
reared from one female under favourable conditions (high 
temperature and high food-supply). 

observed: first instar 13-17 days, second instar 
10-19 days, third instar 11-16 days, fourth in¬ 
star 14-31 days, fifth instar 16-31 days, pupae 
25-39 days. It is evident that especially the 
second to fourth instar will last longer under 
outdoor conditions with lower temperatures 
and generally a lower food supply. Including a 
hibernation period a total development period 
of 240 days between hatching of the larva and 
emergence of the imago has been observed. As 
in many other species we have found that on 
the average the males develop faster (10-14 
days) than the females. In addition the males 
have a larger deviation in the moment of emer¬ 
gence (fig. 3). That observation was made on 
a badge of 80 larvae reared under the same 
favourable conditions which resulted in 20 
males and 13 females after 60-98 days. Due to 
the relatively high mortality (60%) during this 
experiment, interpretation of the results is dif¬ 
ficult but it supports the assumption that inci¬ 
dentally a partial second generation may occur 
under favourable conditions (rainfall during 
early September and temperatures of still 10- 
15 °C during November). 

Feeding behaviour. The food consumption 
of two larvae was observed and recorded every 
day and night. The food consumption was 
estimated in relation to the size of the larvae by 
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Fig. 4. Relative food consumption of one larva of Maniola telmessia. See text for explanation of method. Dotted bars: 
food consumption during day-time: black bars: food consumption during the night. 

considering a grass leaf consumption equal to 
the projected area of the larva as one unit. 
After each count fresh grass leaves were sup¬ 
plied. The feeding behaviour of one larva is 
illustrated in fig. 4. 

The larva starts feeding one or two days 
after hatching. Striking facts are: 
- The periods of rest between the periods of 

food consumption last one or two days se¬ 
veral times during the first two instars, whe¬ 
reas these periods last only about half a day 
during the last two instars. 

- On the average about 65% of the feeding 
occurs during the night. 

- The relatively large consumption during the 
last instar. 
Conclusions. The different rearing experi¬ 

ments have led to the following conclusions: 
- M. telmessia has one generation, although it 

is not excluded that a partial second gene¬ 
ration may develop in areas where the win¬ 
ter temperature hardly falls below 8-10 °C 
and where the vegetation does not wither 
completely during the summer. 

- Oviposition occurs from the end of August 
to early October, i.e. under shortening day- 
length conditions. 

- The larvae start hibernating in either second, 
third or fourth instar as soon as temperature 
falls below 5-8 °C. 

- The larvae continue to develop at tempera¬ 
tures above 8-10 °C. 

- The larvae withstand dry cold winter condi¬ 
tions much better than the humidity during 
moderate winters. 

- The males emerge from their pupal stage 10- 
14 days earlier than the females and have 

also a larger deviation of the moment of 
emergence. 
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Ectoedemia quinquella, een nieuwe bladmineerder voor 
Nederland (Lepidoptera: Nepticulidae) 

K. Alders & J. H. Donner 

ALDERS, K. & J. H. DONNER, 1992. ECTOEDEMIA QUINQUELLA, A NEW LEAF-MINER FOR THE 
NETHERLANDS (LEPIDOPTERA: NEPTICULIDAE). - ENT BER., AMST. 52 (11): 157-158. 

Abstract: Larvae of the leaf-mining moth Ectoedemia quinquella were found in the extreme south of The Netherlands 

in 1988. Recent observations indicate that the species has established itself. 

K. Alders, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, afdeling Entomologie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH 

Amsterdam. 

J. H. Donner, stichting Tinea, Jasonstraat 3-2, 1076 KW Amsterdam. 

Inleiding 

Op 6 november 1988 maakte eerstgenoemde 
auteur een tocht naar de St. Pietersberg bij 
Maastricht om bladmineerders te inventarise¬ 
ren voor het Microlepidoptera-project van de 
stichting Tinea. Op enkele honderden meters 
van de Belgische grens trof hij op een schriele, 
enigszins door struiken overwoekerde jonge 
zomereik (Quereus robur L.) enkele bladmij- 
nen aan. Deze mijnen bleken bezet door rup¬ 
sen van Ectoedemia quinquella (Bedell). 

Deze soort wordt niet in de Codelijst voor 
Nederlandse Microlepidoptera (Küchlein, 
1987) vermeld en moet als nieuw voor de Ne¬ 
derlandse fauna worden beschouwd. Zoek¬ 
tochten in eerdere jaren in hetzelfde gebied 
naar deze soort hadden geen resultaat. De 
vondst bestond uit zes mijnen die zich alle op 
hetzelfde, struikachtige boompje bevonden. In 
de wijde omgeving zijn dat jaar geen mijnen 
van deze soort aangetroffen. In 1989 vonden de 
auteurs wederom uitsluitend mijnen op de¬ 
zelfde boom. Een jaar later werden echter ook 
mijnen op bomen in de directe omgeving aan- 
getroffen. In 1991 heeft de soort zich duidelijk 
verder uitgebreid. Behalve op de boom van de 
eerste vondst en op bomen in de directe omge¬ 
ving daarvan, waren ook bomen aangetast op 
tientallen meters afstand. Van de vele aanwe¬ 
zige mijnen werden op 22 november 60 stuks 
verzameld. 

Mijn 

De mijn (fig. 1) kan vanaf eind oktober gevon¬ 
den worden, eerst in bladeren aan de boom en 
later in afgevallen bladeren. Zij onderscheidt 
zich van andere Ectoedemia-mijmn die op eik 
voorkomen, door de sterke kronkels en het 
ontbreken van een duidelijke plaat aan het 
einde. Meestal komen meerdere mijnen in een 
blad voor. Het hoogste door ons aangetroffen 
aantal op een blad is negen. Emmet (1976) 
vermeldt zelfs een blad met 123 mijnen! 

Fig. 1. Bladmijn met rups van Ectoedemia quinquella op 
zomereik, St. Pietersberg, 6.xi. 1988 (Foto: Wim van 
’t Hof, Landbouwuniversiteit, Wageningen). 

Volgens Emmet (1976) mineert de rups 
vooral bladeren van grote, oude eiken. De mij¬ 
nen kan men dan aantreffen in op de grond 
gevallen bladeren. De aangetaste bladeren zijn 
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te herkennen omdat het gedeelte van het blad 
waar de rups in zit, groen blijft en duidelijk 
afsteekt tegen het overigens verdorrende blad. 
Deze plekken die men „groene eilanden” of 
„groene vlammen” noemt, zijn een bekend ver¬ 
schijnsel bij gemineerde bladeren. De door ons 
gevonden mijnen bevonden zich echter alle in 
eiken die lager waren dan 5 meter. Op de grond 
onder oude eiken in de omgeving zijn on¬ 
danks intensief speuren geen mijnen aangetrof¬ 
fen. 

Rups 

De rups heeft, zoals alle rupsen van Ectoede¬ 
mia- soorten, ronde, zwarte chitineplaatjes op 
de buikzijde. Bij E. quinquella zijn ze echter 
zeer groot en daardoor duidelijk te zien (fig. 1). 
Tijdens het laatste vervellingsstadium worden 
deze plaatjes afgeworpen. Ectoedemia quin¬ 
quella is de laatst verschijnende Ectoedemia op 
eik en de rups kan gevonden worden vanaf 
eind oktober tot ver in november. Uit de ver¬ 
zamelde gegevens bleek, dat zij het talrijkst is 
in de tweede decade van november. Behalve 
zomereik wordt ook wintereik (Quer eus pe- 
traea (Mattuschka) Lieblein) opgegeven (Jo¬ 
hansson, 1989). 

Adult 

De vlinder (fig. 2) vliegt in juni en juli en heeft 
één generatie per jaar. Door vorm en plaats 
van de drie witte vlekken op de voorvleugel is 
de soort gemakkelijk te onderscheiden van ver¬ 
wante soorten. 

Fig. 2. Mannetje van Ectoedemia quinquella (spanwijdte 
5 mm), St. Pietersberg, ex larva, 20.v. 1989 (Foto: Wim van 
’t Hof, Landbouwuniversiteit, Wageningen). 

Verspreiding 

Ectoedemia quinquella bereikt in Nederland 
de noordgrens van haar areaal. In Zuidoost- 
Engeland is de soort plaatselijk talrijk (Emmet, 
1976) en ook komt zij voor in België, Frank¬ 
rijk, Italië en Griekenland (Johansson, 1989). 
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Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten R.U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht november 1992 

LANDELIJKE VERGADERAGENDA 
Herfstvergadering 14 november 1992, te Amsterdam 
Nederlandse Entomologendag 18 december, te Ede 
Wintervergadering 13 februari 1993, te Utrecht 

HERFSTVERGADERING NEV OP ZATERDAG 14 NOVEMBER 
zaal D van het Universiteitsgebouw (Universiteit van Amsterdam), 

Roetersstraat 15, Amsterdam. 
Aanvang: 10.30 

In de herfstvergadering wordt in een gevarieerd programma een presentatie gegeven van het 
entomologisch onderzoek dat verricht wordt aan het Instituut voor Taxonomische Zoölogie 
(Zoölogisch Museum, Amsterdam). 
De lezingen zullen gehouden worden in zaal D van het Universiteitsgebouw (Universiteit van 
Amsterdam), Roetersstraat 15. 
Tot 13.00 u is de zaal toegangelijk via Roetersstraat 15, na 13.00 uur toegang via Nieuwe 
Achtergracht 166. De Roetersstraat is bereikbaar met tramlijn 9 vanaf het Centraal Station; U 
moet dan uitstappen bij de halte Plantage Kerklaan (Artis). De Roetersstraat ligt in het verlengde 
van de Plantage Kerklaan (Ie straat rechts na de tramhalte komend vanaf het Centraal Station). 
De lunch kunt U gezamenlijk gebruiken in de kantine van het Zoölogisch Museum, afdeling 
entomologie, Plantage Middenlaan 64. Er zijn ook enkele eetgelegenheden in de buurt. 
Opgaven voor de gezamenlijke lunch (kosten ƒ 6.50), telefonisch bij Annelies Stoel 
Cs morgens 020-5256240) en Sandrine Ulenberg (020-5256243) of schriftelijk bij Sandrine 
Ulenberg, Nederlandse Entomologische Vereniging, Plantage Middenlaan 64,1018 DH 
Amsterdam. Uw opgave moet op z ’n laatst woensdag 12 november binnen zijn. Voor de lunch 
kunt U ook Uw eigen lunchpakket meenrengen (er is koffie en thee). 

10.30 u Ontvangst met koffie 
11.00 u Inleiding 
11.10 u S.B.J.Menken: Soortvormingsonderzoek bij stippelmotten 
11.45 u L. Raijmann: Ontwikkelt de meidoorn stippel mot zich tot verschillende soorten? 
12.05 u Mevr. S.A. Ulenberg: Waardplantassociaties, sexlokstoffen en de fylogenie van 

Dichrorampha (Lepidoptera, Tortricidae) 
12.30 u Lunch in afdeling entomologie van het Zoölogisch Museum, Plantage Middenlaan 

64. 
14.00 u A.J. de Boer: De geologische geschiedenis van Nieuw Guinea weerspiegeld in de 

verspreiding van zangcicaden 
14.30 u P. Oosterbroek: Mediterrane langpootmuggen: systematiek, biogeografie en 

natuurbescherming 
15.00 u T. Hakbijl: Betaalde dienstverlening m.b.t. insectenschade in tropische 

handelswaar (IASE) 
15.30 u B. Brugge: Onderzoek naar loopkevers in natuurontwikkelingsterreinen in 

Noord Holland 
16.00 u Sluiting 
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AANKONDIGING VIERDE NEDERLANDSE ENTOMOLOGENDAG 
18 december 1992, Congrescentrum De Reehorst, te Ede. 

De vierde Nederlandse Entomologendag georganiseerd door SETE (sectie 
EXPERIMENTELE EN TOEGEPASTE ENTOMOLOGIE van de NEV) vindt plaats in het 
congrescentrum "De Reehorst" op loop afstand van station Ede/Wageningen. Evenals vorig 
jaar zullen er gelijktijdig voordrachten in vier zalen worden gehouden. 
De kosten voor deelname bedragen f 40,- p.p. Indien dit bedrag voor 15 november 
overgemaakt wordt, ontvangt u tijdig het programma voor de simultane lezingen en verdere 
informatie. Bij dit bedrag is verder inbegrepen: koffie en thee tijdens pauzes, de afsluitende 
borrel en een exemplaar van de Proceedings die in het voorjaar van 1993 zullen verschijnen. 
Om 09.00 uur zal er koffie geschonken worden, waarna om 09.30 uur de opening plaatsvindt 
met de daaropvolgende inleidende lezing. Om 16.20 uur zal de dag in de posterruimte worden 
afgesloten met een gezamelijke borrel. De lunch kan worden gebruikt in het restaurant van de 
Reehorst. Hiervoor is echter aanmelding vereist. Op de betreffende dag koopt u een 
lunchbon. Opgave: door het overmaken van f 40,- op rekeningnummer 53.95.22.996 ABN 
Wageningen, tnv. F. Meerman, "inzake NEV". Late beslissers kunnen nog betalen bij 
aankomst op 18 december. Infomatie: Frans Meerman, Vakgroep Entomologie van de LUW, 
tel. 08370-84658 

SUBSIDIE VOOR PROJECT VAN DE NEV 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de NEV een subsidie van fl 
78.000,= verleend voor het uitvoeren van het project "Terreinregistratie". De project - 
beschrijving en de aanvraag voor subsidie is door de Commissie voor Inventarisatie en 
Natuurbescherming opgesteld. Het project houdt in dat er onderzocht zal worden wat de 
haalbaarheid is van het opzetten van een registratiesysteem van gegevens over terreinen met een 
waardevolle flora en fauna, in het bijzonder van de minder bekende "lagere" planten en 
ongewervelde dieren, de zgn. cryptobiota. Het doel is de bescherming te realiseren van duizende 
soorten die te weinig bekend zijn om volgens de traditionele methodieken van de 
natuurbescherming te worden veiliggesteld. Het project staat onder supervisie van de Commissie 
voor Inventarisatie en Natuurbescherming. Peter Koomen zal het haalbaarheidsonderzoek 
uitvoeren, Jan van Tol zal projectleider zijn. Het project is 1 oktober jl. gestart en zal 9 maanden 
duren. 

OPRICHTING SECTIE DIPTERA VAN DE NEV 
Dit jaar is in de NEV opgericht de sectie Diptera. Doel van de Sectie is het versterken van 
de contacten tussen de dipterologen in het land en het uitwisselen van dipterologische 
nieuwtjes. Middelen hiertoe zijn een contactblad "de Vliegenmepper", een weekend met 
excursies en het opzetten van dagexcursies. Geinteresseerden kunnen lid worden door fl 
10,- over te maken op giro 5621403 tnv. P. Beuk, Wageningen ovv. Sectie Diptera. Voor 
verdere informatie kan men terecht bij Th. Zeegers, telefoon 053-33.52.84. 

MEDEDELINGEN REG. AFD. ZUID-HOLLAND 
Na een lange warme periode bent u hopelijk genoeg bijgekomen om met volle energie de 
winterse afdelingsbijeenkosmten bij te wonen. De vier vergaderingen zijn: 
woensdag 28 October; dinsdag 8 december; woensdag 3 februari; dinsdag 23 maart. 
Aanvang: 20.00 uur; plaats: Geweien-zaal, Nationaal Natuurhistorisch Museum, 
Raamsteeg 2, Leiden. Contributie: ƒ 7, 50 (studenten en scholieren: ƒ 5,-). Informatie: 
R.T.A. Schouten, Simon Vestdijklaan 15, 2343 KW Oegstgeest, tel. 071-17.30.15 (na 
19.00 uur). 

MEDEDELINGEN REG. AFD. NOORD-HOLLAND en UTRECHT 
De vergadering hebben een informeel karakter en de deelnemers zorgen zelf voor de bijdragen 
dmv. een praatje al of niet ondersteund met dia's. Iedereen is vrij een bijdrage te leveren. De 
bijeenkomsten worden gehouden in de kantine van de afdeling Entomologie van het Zoölogisch 
Museum, Plantage Middenlaan 64,1018 DH Amsterdam, op de volgende woensdagen: 23 
september; 11 november; 20 januari; 18 maart. Aanvang: 20.00 uur, maar u kunt al terecht vanaf 
19.30 uur. De kosten bedagen ƒ 2,50 incl. koffie of thee. Informatie: Ben Brugge, PI. 
Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam tel. 020-525.62.58. 
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Phytomyza rostrata, een stengelmineerder van 
Melampyrum pratense, nieuw voor Nederland (Diptera: 

Agromyzidae) 

L. G. Moraal & G. M. Dirkse 

MORAAL, L. G. & G. M. DIRKSE, 1992. PHYTOMYZA ROSTRATA, A STEMMINER OF MELAMPYRUM 
PRATENSE, NEW FOR THE NETHERLANDS (DIPTERA: AGROMYZIDAE). - ENT BER, AMST 52 (11): 

159-161. 

Abstract: Phytomyza rostrata was found to be mining in stems of the common cow-wheat Melampyrum pratense on 

several locations in The Netherlands. This minerfly is new to the fauna of The Netherlands. The mining in the stems 

causes die back, and with that a decreasing reproductive capacity of the hostplants. The parasitoid Chorebus rostratae 

was found for the first time after its original description from Germany in 1984. Furthermore P rostrata is the first host 

record for the common parasitoid Epiclerus temenus. A third parasitoid was Stenomalina gracilis. 

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, P.O. Box 23, 6700 AA Wageningen. 

Inleiding 

Bij de inventarisaties ten behoeve van de 
Vierde Bosstatistiek werd hengel, Melampy¬ 
rum pratense L., op minder dan 10 van de 
ongeveer 2000 onderzochte lokaties aangetrof¬ 
fen (Dirkse, 1987). Dit vestigde onze aandacht 
op de soort. De vraag rees ondermeer of fyto- 
fage insekten de reproduktie van hengel nega¬ 
tief zouden kunnen beïnvloeden. In Nederland 
werd eerder de mineervlieg Phytomyza flavo- 
femorata Strobl (Agromyzidae) (zie Spencer, 
1990) op hengel en wilde weit, Melampyrum 
arvense L., geregistreerd. De Meijere (1937) 
trof van deze soort in juli de larven aan die zich 
voeden met de zaden. 

Phytomyza rostrata in Nederland 

Eind oktober 1990 werden in Wageningen en¬ 
kele hengelplanten verzameld, waarna de ver¬ 
schillende plantedelen onderzocht werden op 
het voorkomen van insektenvraat. Hierbij wer¬ 
den zowel in de hoofdstengels als in de zijtakjes 
meerdere vliegepoppen per plant aangetroffen. 
Een aantal poppen werd verzameld en bij ka¬ 
mertemperatuur uitgekweekt. In december 
1990 werd nogmaals een hoeveelheid stengels 
verzameld en in depot bij kamertemperatuur 
bewaard. Na ongeveer zes weken werden de 

eerste adulte vliegen waargenomen. Deze wer¬ 
den gedetermineerd als Phytomyza rostrata 
Hering, een nieuwe soort voor de Nederlandse 
fauna. Toch betreft het een in ons land vermoe¬ 
delijk vrij algemene soort. In september 1991 
werd namelijk de aanwezigheid van P rostrata 
ook vastgesteld voor Ede, Barneveld, Oud 
Reemst en Schaarsbergen. Op deze lokaties 
werden zowel afgestorven hengelplanten, als 
groene, nog bloeiende exemplaren aangetrof¬ 
fen (fig. 1). In de groene planten werden nau¬ 
welijks of geen poppen gevonden, terwijl in de 
afgestorven planten meestal vele poppen wer¬ 
den aangetroffen. 

Verspreiding en waardplanten van 
Phytomyza rostrata 

Hering’s type serie van P rostrata werd in 
Duitsland (Thüringen) verzameld uit de sten¬ 
gels van Melampyrum nemorosum L.. Later 
werd in Duitsland P rostrata ook aangetroffen 
in de stengels van M. arvense, M. pratense, 
Rhinanthus sp., Euphrasia sp. en Odontites 
rubra Opiz. In Zweden werd de mineervlieg 
gekweekt uit M. nemorosum en Melampyrum 
sylvaticum L.. Verder werd Rhinanthus major 
Ehrlich in Frankrijk als waardplant voor 
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R rostrata beschreven door Hering (1960). 
Tenslotte zijn enkele exemplaren van P ro¬ 
strata bekend uit Denemarken, Finland en 
Newfoundland (Spencer, 1976). Overigens is R 
rostrata de enige van de Phytomyza-soorten 
die bij meer dan één plantegeslacht voorkomt 
(Spencer, 1990). 

Aantasting door Phytomyza rostrata 

De ovipositie vindt plaats in een stengelblad, in 
de gekleurde steunblaadjes en zelfs in de kelk¬ 
blaadjes van de bloeiwijze. Van hieruit maken 
de jonge larven een korte mijn naar de stengel. 
De vlieg heeft twee generaties waarvan de ou¬ 
dere larven van de eerste generatie in de bloem- 
as leven. Bij zware aantasting verdorren de 
bloemen vroegtijdig waardoor praktisch geen 
zaad wordt gevormd of komt de plant niet tot 
bloei. De oudere larven van de tweede genera¬ 
tie komen in alle stengeldelen voor, waar ze het 
merg wegvreten. Wanneer gebrek aan voedsel 
ontstaat kunnen de larven het vruchtbeginsel 
binnendringen of vanuit het merg de groene 
stengelbast aanvreten (Hering, 1960). 

In Wageningen werd vastgesteld dat de hen¬ 
gel reeds medio juli pleksgewijs begon af te 
sterven, nog voordat er zaad was gevormd. In 
de stengels werden op dat tijdstip R rostrata 
larven met een gemiddelde lengte van ongeveer 
4 mm aangetroffen. Op 11 september werden 
er voornamelijk poppen gevonden (fig. 2). Het 
afsterven van hengel tengevolge van het optre- 

Fig. 1. Een door Phytomyza 
rostrata aangetaste (links) en 
een gezonde plant van Melam- 
pyrum pratense. 

den van de mineervlieg zou mogelijk ten on¬ 
rechte in verband gebracht kunnen worden 
met andere oorzaken zoals droogte of eem 
plaatselijk zeer vroege nachtvorst. 

Over de populatiedynamica van R rostrata 
is in de literatuur niets bekend. Verder onder¬ 
zoek zou moeten uitwijzen of er een relatie 
bestaat tussen de abundantie van hengel en die 
van de mineervlieg. Dat stengelmineerders een 
grote invloed kunnen hebben op de gastheer- 
plant blijkt ook uit het feit dat verschillende 
vertegenwoordigers van de Agromyzidae ge¬ 
bruikt worden als biologische bestrijders van 
parasitaire akkeronkruiden. Zo zijn er met 
Phytomyza orobanchia Kaltenbach (Agromy¬ 
zidae) zowel in de voormalige USSR als in het 
voormalige Joegoslavië opzienbarende succes¬ 
sen gemeld bij de bestrijding van bremraap, 
Orobanche minor Smith. Hier ondervinden 
gewassen als zonnebloem, tomaat en tabak 
grote schade door het optreden van dit on¬ 
kruid. Gebleken is dat P orobanchia tot 96% 
van de bloeiwijzen kan vernietigen waarmee de 
ontwikkeling van zaden wordt voorkomen 
(Spencer, 1973). 

Parasitoïden 

Uit de verzamelde vliegepoppen werden drie 
soorten parasitoïden gekweekt. Een van de 
soorten, Chorebus rostratae Griffiths (Hyme- 
noptera: Braconidae), was tot nu toe alleen 
bekend van de type serie uit poppen van 
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Fig. 2. De verpopping en overwintering van Phytomyza rostrata vindt in de stengel plaats. 

R rostrata uit M. pratense uit Oberlausitz, 
Duitsland (Griffiths, 1984). 

Verder werd Epiclerus temenus (Walker) 
(Hymenoptera: Tetracampidae) uit de poppen 
opgekweekt. Een gastheer van deze algemene 
Europese soort was nog onbekend (Boucek, 
1968). Tenslotte werd uit materiaal uit Oud 
Reemst een enkel exemplaar van de parasitoïd 
Stenomalina gracilis (Walker) (Hymenoptera: 
Pteromalidae) uitgekweekt. Dit is een in 
Europa algemene sluipwesp van verschillende 
soorten van de geslachten Phytomyza en Na- 
pomyza (Graham, 1969). 
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Bombus xelajuensis - a new species of bumblebee from 
Guatemala (Hymenoptera: Apidae) 

J. R. J. van Asperen de Boer 

ASPEREN DE BOER, J. R. J. VAN, 1992. BOMBUS XELAJUENSIS - A NEW SPECIES OF BUMBLEBEE 
FROM GUATEMALA (HYMENOPTERA: APIDAE). - ENT BER., AMST. 52 (11): 162-164. 

Abstract: A new bumblebee species from a single location in highland Guatemala is described based on a type series 

of 10 queens and 21 workers. B. xelajuensis is morphologically very close to B. trinominatus and seems also rare and 

restricted to a small area. Differences in colouring are obvious, however. Triangular graphing of several characters 

indicative of body proportions for queens of B. xelajuensis and B. trinominatus supports their being two separate species. 

Brouwersgracht 54/1, 1013 GX Amsterdam, The Netherlands. 

Introduction 

In recent years two new bumblebee species 
have been described from Central America: 
Bombus macgregori Labougle and Ayala and 
Bombus krusemani van Asperen de Boer. A 
new subgenus was erected based on the de¬ 
scription of a male of the rare Bombus digres- 
sus Milliron (Laverty et ai. 1984). 

Bombus xelajuensis spec. nov. 

(fig. o 

Type material 

Holotype: $: Guatemala, east of Quetzaltenango on road 
CA 1 to Guatemala City at km 171, altitude c. 3100 m 
(map Instituto Geografico Militär), 17.xi. 1989, on a short 
blue Salvia of the subgenus Calosphace. Paratypes: 9 $ 
and 20 $ taken in the same location 17, 19 and 20.xi.1989; 
1 $ taken in the same location 12.xi.1988. All paratypes 
on the same Salvia as the holotype. 

The holotype queen and a paratype worker are depos¬ 
ited in the Zoological Museum, Amsterdam, Department 
of Entomology. The other paratypes are in the author’s 
collection. 

Description 

Queen (holotype) (fig. 1): Length 18 mm. Dis¬ 
tance between tegular margins (Te) 7.2 mm, 
average for the 10 queens available 7.3 mm, 
range 7.0-7.7 mm. Frontal outline of head little 
higher than wide. Ocelli in a very weak arc very 
close to the supraorbital line, median ocel¬ 

lus noticeably larger. Clypeus approximately 
V/4 times wider at base than high, strongly 
convex and well covered with moderately 
coarse irregular punctures except in the middle 
where they are mostly fine. Labral furrow 
rather wide and not sharply defined; promi¬ 
nently pointed tubercles. Malar space about 
equal to distal width, more than 1 x/i times the 
length of the third antennal segment. Pubes¬ 
cence uneven, long and dense. Very long on 
face and vertex. Metasomal tergite 6 (T6) 
shows a boss. 

Colour pattern: Pile on face and vertex 
black with some pale, shorter and finer hairs. 
Thoracic dorsum light ochreous yellow except 
for a fairly narrow black interalar band inter¬ 
mixed with yellow hairs. The collar extends to 
the adjacent margin of the episternum where 
black hairs are intermixed. Pleura black. T1 
black, T2 black with some yellow pile on distal 
margin, T3 and T4 light ochreous yellow with 
a few black hairs distally on T4, T5 black with 
finer brownish-ferruginous hairs on distal mar¬ 
gin, T6 brownish-ferruginous. Venter light yel¬ 
low. Legs black but pale yellow hairs on tro¬ 
chanters and femura and hairs on tibia mainly 
ferruginous. Wings slightly infuscated with 
brown. 

The only colour variation seems to be in the 
amount of yellow on T2 and the admixture of 
black hairs basally on T3. 



Ent. Ber., Amst. 52 (1992) 163 

black 

black and yellow 

yellow 

Figs. 1-2. Colour patterns of 
Bombus. 1, B. xelajuensis spec, 
nov., queen, holotype; 2, B. trino- 
minatus Dalla Torre, typical 
queen and worker. 

ferruginous 

bare 

Worker: Length 11-13 mm, distance between 
tegular margins: average 4.0 mm, range 3.Ó-4.2 
mm. Workers are structurally and in colour 
pattern similar to the queens although slightly 
more lemon-yellow. 

Male: unknown. 

Etymology 

The name of the new species is derived from 
the word ‘Xelaju’ - designating in the Quiché 
language the city of Quetzaltenango - as the 
specimens were collected in the mountains 
above the plain in which that city is situated. 

Discussion 

B. xelajuensis is morphologically very close to 
B. trinominatus Dalla Torre, but the almost 
constant colouring is different on the notum 
and on T2 and T3. B. trinominatus usually has 
black hairs on T2 and basally on T3 (fig. 2). B. 
xelajuensis is obviously also a highland species 
in view of the long and shaggy coat and might 
be - as has been suggested for B. trinominatus 
by Labougle (1990) - associated with the 
‘Bosque de Pino’. In fact pine forest was pre¬ 
sent close to the only location of capture and 
the species was not observed in areas of com¬ 

parable altitude in Guatemala without such 
forest. 

The geographic separation from the Altos 
de Oaxaca in Mexico to which B. trinominatus 
is restricted (Labougle, 1990) is here taken as 
an argument in favour of the new bumblebee 
being a separate species rather than a subspe¬ 
cies of B. trinominatus. In order to illustrate 
the morphological differences between those 
two very similar species a number of characters 
indicative of body proportions was measured 
following Loken (1973). These parameters 
were: ‘maler space’ (A), ‘radial length’ (B), ‘dis¬ 
tance from lateral ocellus to preoccipital ridge’ 
(D), ‘distance from lateral ocellus to com¬ 
pound eye’ (E); instead of ‘interalar width’, 
used by Loken, the ‘distance between the te¬ 
gular margins’ (Te) - following Pekkarinen 
(1982) - was preferred. Measurements were 
made with a Zeiss IV stereomicroscope pro¬ 
vided with a calibrated eyepiece at 25 X and 
50 X magnification. In triangular graphing, the 
percentage contribution of each parameter to 
the sum of the lengths of three parameters is 
plotted. In fig. 3 the ‘radial length’, ‘malar 
space’ and ‘Te’ are plotted for 10 queens of B. 
xelajuensis and 9 small queens or large workers 
of B. trinominatus in the author’s collection 
(Mexico, State of Oaxaca, Portillo El Cumbre, 
Route 175,2600 m, 1 .xi. 1988) - no other mate- 
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Fig. 3. Triangular graphing of ‘malar space’ (A), ‘radial 
length’ (B) and ‘distance between tegular margins’ (Te) for 
10 queens of Bombus xelajuensis spec. nov. (+) and nine 
small queens or large workers of B. trinominatus Dalla 
Torre (o). 

Fig. 4. Triangular graphing of ‘radial length’ (B), ‘distance 
from lateral ocellus to preoccipital ridge’(D) and ‘distance 
from lateral ocellus to compound eye’(E) for 10 queens of 
Bombus xelajuensis spec. nov. (+) and nine small queens 
or large workers of B. trinominatus Dalla Torre (o). 

rial being available - and in fig. 4 the ‘radial 
length’ against ‘D’ and ‘E’. In both graphs the 
spreading of the markings would indicate a 
specific difference, better separation being ob¬ 
tained with the second set. 

Other bumblebees collected at this location 
were B. ephippiatus formosus Smith, B. ephip- 
piatus vauflavus Cockerell, B. nigrodorsalis ni- 
grodorsalis Milliron and abundant B. xvilmat- 
tae Cockerell, of all castes. A total of 12 hours 
collecting yielded 30 individuals of the new 
species, i.e. an average of 2x/i per hour. 
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The water mites (Acari, Hydrachnellae) described by 
A. J. Besseling from The Netherlands 

Harry Smit 
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Abstract: Lectotypes are designated for a number of taxa described by A. J. Besseling from The Netherlands. It is 

concluded that Lebertia elongata is a junior synonym of L. fimbriata. Unionicola dresscheri (Besseling), as described 

by Tuzovsky, is not identical to U. crassipes dresscheri Besseling. 

H. Smit, Emmastraat 43a, 1814 DM Alkmaar, The Netherlands. 

Introduction 

The Dutch acarologist A. J. Besseling des¬ 
cribed a number of water mite taxa from The 
Netherlands, most of which have been sy- 
nonymized in the course of time. Since Bessel¬ 
ing did not choose holotypes, lectotypes are 
designated in this paper, except in those cases 
where no information about the type locality 
was given in the original description. In many 
publications Besseling did not mention the 
number of specimens in the type series. If only 
one specimen could be traced in the type series, 
this specimen has been designated as a lecto- 

type. 
The slides of specimens collected by G. Ro- 

mijn in the beginning of the twentieth century 
are of very poor quality and make a further 
examination impossible. The complete collec¬ 
tion of Besseling is preserved in the Institute of 
Taxonomic Zoology (Zoological Museum) of 
the University of Amsterdam. 

In addition to the lectotype designation, the 
taxonomic status of Lebertia elongata Besse¬ 
ling, 1957 and Unionicola crassipes dresscheri 

Besseling, 1946 are discussed. 

List of species 

Hydrodroma despiciens pilosa Besseling, 1940 
Hydro droma despiciens pilosa Besseling. Ent. 
Ber., Amst. 10: 246-247. 
In the original description Besseling (1940) did 

not mention a type locality; therefore, no lec¬ 
totype has been designated. 

Besseling described Hydrodroma despiciens 

pilosa as a subspecies (Besseling, 1940), but 
considered it a forma later on (Besseling, 1964). 
Wiles (1985) concluded that H. despiciens des¬ 

piciens (Miiller, 1776) and H. d. pilosa are 
morphologically distinct, and apparently oc¬ 
cur mutually exclusive. He suggested that the 
two forms should be treated as subspecies. 
Gerecke (1991) raised the subspecies to the 
rank of a species, H. pilosa (Besseling, 1940). 

Lebertia elongata Besseling, 1957 
Lebertia elongata Besseling, 1957. Ent. Ber., 
Amst. 17: 46^17 new syn. 
Lectotype: Female from “Groevenbeek Put¬ 
ten, vii-1948”, leg. A. J. Besseling (coll. nr. 
810). The type locality is a brooklet in the 
province of Gelderland; there are no other re¬ 
cords of this species in the literature. 

According to Besseling (1957, 1964), the di¬ 
agnostic characters of the species are the long, 
elliptical outline of the body (“elongata”) and 
the dark red colour. However, these characters 
are also found in L fimbriata Thor (Thor, 
1905; Soar & Williamson, 1927; Viets, 1936; 
Lundblad, 1956; Viets & Viets, 1960). The co¬ 
lour of L fimbriata is variable, from dark red 
(Viets, 1936) to yellowish with brown patches 
(Thor, 1905; Soar & Williamson, 1927). The 
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measurements of palp segments and body 
length, and the chaetotaxy of the legs of L. 
elongata given by Besseling (1957), are similar 
to the measurements and the chaetotaxy of L. 
fimbriata. Only Lundblad (1956) and Viets & 
Viets (1960) reported larger females of L. fim¬ 
briata, up to 1090p and 1200p, respectively. 
Therefore, it has to be concluded that L. elon¬ 
gata is a junior synonym of L. fimbriata. 

Frontipoda musculus longiscuta Besseling, 
1943 
Frontipoda musculus longiscuta Besseling, 
1943. Ent. Ber., Amst. 11:51. 
Lectotype: Male from “Sloot Vlijmen [Ditch 
Vlijmen], viii-1935”, leg. A. J. Besseling (coll, 
nr. 371). 
K. O. Viets (1956) placed Frontipoda muscu¬ 
lus longiscuta in synonymy with F musculus 
(Muller, 1776). 

Frontipoda musculus breviscutata Besseling, 
1950 
Frontipoda musculus var. breviscutata Besse¬ 
ling, 1950. Ent. Ber., Amst. 13:186. 
Lectotype: Female from “Westelijke Plas, An¬ 
keveen [Western Lake, Ankeveen], v-1948”, 
leg. A. J. Besseling (coll. nr. 792). 
Paralectotypes: Two females from the type lo¬ 
cality. 
Like the previous taxon, this variety was 
placed in synonymy with F musculus by K. O. 
Viets (1956). 

Hygrobates nigromaculatus setosus Besseling, 
1942 
Hygrobates nigromaculatus setosus Besseling, 
1942. Ent. Ber., Amst. 11: 3-5. 
Besseling (1942) did not mention a type locality 
in the original publication; therefore, no lecto¬ 
type has been designated. 

Viets (1960b) placed Hygrobates nigroma¬ 
culatus setosus in synonymy with H. nigroma¬ 
culatus Lebert. 

Atractides nodipalpis parviporus (Besseling, 
1933) 
Megapus nodipalpisparvipora Beseling, 1933. 
Ent. Ber., Amst. 9: 517-518. 

Besseling (1933) did not mention a type locality 
in the original publication; therefore, no lecto¬ 
type has been designated. 

Lundblad (1962) placed Atractides nodipal¬ 
pis parviporus in synonymy with A. nodipalpis 
nodipalpis (Thor, 1899). 

Unionicola intermedia dodecapora Besseling, 
1937 
Unionicola intermedia var. dodecapora Bes¬ 
seling, 1937. Ent. Ber., Amst. 9: 346. 
Lectotype: Female from “Kanaal van Deurne, 
8-vi-1918”, leg. G. Romijn (slide). 
K. H. Viets (1956) placed Unionicola interme¬ 
dia dodecapora in synonymy with U interme¬ 
dia (Koenike). 

Unionicola crassipes dresscheri Besseling, 
1946. 
Unionicola crassipes var. dresscheri Besseling, 
1946. Ent. Ber. 12: 62. 
Type material was collected by Th. G. N. 
Dresscher at “Ijsselmeer achter erf 40” (Lake 
IJssel behind nr. 40), and should be preserved 
at the Institute for Forestry and Nature Re¬ 
search at Leersum, The Netherlands. Unfortu¬ 
nately, the type material could not be traced; 
therefore, no lectotype could be designated. 

Lundblad (1962) placed this taxon in syno¬ 
nymy with Unionicola crassipes (Miiller, 
1776). Tuzovsky (1985) raised the variety to the 
rank of a species, U dresscheri (Besseling, 
1946), though he did not compare his own 
specimens with material from Besseling. 

Comparison of the illustrations of Tuzovsky 
(1985) with a female of U crassipes dresscheri 
identified by Besseling proved that the speci¬ 
mens of Tuzovsky belong to a different species. 
The acetabula of Tuzovsky’s specimen are 
small, while the acetabula of U crassipes dres¬ 
scheri are large, with one or two smaller ace¬ 
tabula (but not as small as in the specimen of 
Tuzovsky) on each acetabular plate. The setae 
on the palp are small in Tuzovsky’s specimen, 
and large in U crassipes dresscheri, while 
further differences are found in the posterior 
margin of the fourth coxae. 

Since the number and form of the acetabula 
of U. crassipes are variable, I agree with 
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Lundblad (1962) that the differences between 
U. crassipes dresscheri Besseling and the no¬ 
minate species are of minor importance, and 
justifies the synonymy proposed. 

Feltria romijni Besseling, 1930 
Feltria romijni Besseling, 1930. Ent. Ber., 
Amst. 8: 84-85. 
Besseling (1930) did not mention a type loca¬ 
lity; therefore, no lectotype has been desig¬ 
nated. 

Bader (1974) placed Feltria romijni in sy¬ 
nonymy with F rouxi Walter, 1907. 

Tiphys torris palustris Besseling, 1950 
Tiphys torris forma palustre Besseling, 1950. 
Ent. Ber., Amst. 13: 186. 
Lectotype: Female from “Poeltje in Ageler- 
broek, Ootmarsum [Pond in Agelerbroek, 
Ootmarsum], vi-1947”, leg. A. J. Besseling 
(coll. nr. 747). 
Lundblad (1962) placed Tiphys torris palustris 
in synonymy with T torris (Miiller, 1776). 

Pionopsis differens Besseling, 1935 
Pionopsis differens Besseling, 1935. Ent. Ber., 
Amst. 9: 101-102. 
Lectotype: Female from “Sloot Heumen 
[Ditch Heumen], 6-V-1916”, leg. G. Romijn 
(slide). 
Paralectotypes: Ten females from “Sloot Wes- 
tervoort [Ditch Westervoort], v-1929”, leg. A. 
J. Besseling (coll. nr. 68). 
Lundblad (1962) placed Pionopsis differens in 
synonymy with P lutescens (Hermann, 1804). 

Pionacercus vatrax crassipes Besseling, 1945 
Pionacercus vatrax crassipes Besseling, 1945. 
Ent. Ber., Amst. 11: 277. 
Besseling ( 1945) dit not mention a type locality; 
therefore, no lectotype has been designated. 

Viets (1978) placed Pionacercus vatrax cras¬ 
sipes in synonymy with P vatrax (Koch, 1837). 

Forelia variegator intermedia Besseling, 1946 
Forelia variegator intermedia Besseling, 1946. 
Ent. Ber., Amst. 12: 62. 
The type material was collected by Th. G. N. 

Dresscher from “Kampereiland achter erf 45 
[Kampereiland behind nr. 45]”, and should be 
preserved at the Institute for Forestry and Na¬ 
ture Research at Leersum, The Netherlands. 
Unfortunately, the type material could not be 
traced; therefore, no lectotype could be desig¬ 
nated. 

Lundblad (1962) placed Forelia variegator 
intermedia in synonymy with F variegator 
(Koch, 1837). 

A turns oudemansi Besseling, 1932 
Aturus oudemansi Besseling, 1932. Ent. Ber., 
Amst. 8: 375-378. 
Besseling (1932) did not mention a type locality 
in the original publication; therefore, no lecto¬ 
type has been designated. There are no records 
in the literature of this species since the original 
publication. Besseling recorded the species for 
the last time in 1936. 

A-Thienemannia fluvicola Besseling, 1951 
A-Thienemannia fluvicola Besseling, 1951. 
Ent. Ber., Amst. 13: 315-316. 
Holotype: Female from “Rosep, Haren, x- 
1950”, leg. A. J. Besseling (slide, coll. nr. 870). 
Viets (1960a) synonymized A-Thienemannia 
fluvicola with Mundamella germanica Viets, 
1913. 

Arrenurus schreuderi Besseling, 1953 
Arrenurus schreuderi Besseling, 1953. Ent. 
Ber., Amst. 14: 289-290. 
Lectotype: Female from “Sloot schraalland 
zuidwest van Slikkendam, Zuid-Holland 
[Ditch in fen meadow southwest of Slikken¬ 
dam, Zuid-Holland], v-1950”, leg. A. J. Besse¬ 
ling (coll. nr. 860). 
Smit & Van der Hammen (1990) concluded 
that Arrenurus schreuderi was the female of 
Arrenurus knauthei Koenike, 1895. 
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Aantekeningen over Chrysomelidae in Nederland ^raries 
(Coleoptera) . 

Ron Beenen & Jaap Winkelman 

BEENEN, R. & J. K. WINKELMAN, 1992. NOTES ON CHRYSOMELIDAE IN THE NETHERLANDS 3 

(COLEOPTERA). - ENT. BER., AMST. 52 (12): 169-170. 

Abstract: The leaf beetles Oulema duftschmidi and Longitarsus reichet are recorded for The Netherlands for the first 

time. 

R. Beenen, Marsburg 13, 3437 GN Nieuwegein. 

J. K. Winkelman, Waverstraat 36-III, 1079 YM Amsterdam. 

Inleiding 

Wederom kunnen enkele bladkeversoorten 
nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld wor¬ 
den. Als het gevolg van intensief verzamelen, 
maar vooral door het gebruik van nieuwe de- 
terminatieliteratuur, blijken er nog verrassin¬ 
gen te zitten in een goed onderzochte familie als 
die van de bladkevers. 

Oulema duftschmidi (Redtenbacher) 

Berti (1989) geeft op grond van uitgebreid on¬ 
derzoek kenmerken aan, waarmee de soort 
Oulema duftschmidi onderscheiden kan wor¬ 
den van de nauw verwante Oulema melanopus 
(Linnaeus). Bij onderzoek van Nederlands ma¬ 
teriaal uit de collecties van de auteurs en uit het 
Zoölogisch Museum, Amsterdam (ZMA) kon 
O. duftschmidi, naast O. melanopus, ook voor 
onze fauna worden aangetoond. N. Berti be¬ 
vestigde de determinaties. Uit de volgende pro¬ 
vincies is O. duftschmidi nu bekend: Friesland, 
Noord-Mol land. Gelderland, Flevoland en 
Limburg. 

Oulema duftschmidi is kleiner en smaller 
dan O. melanopus; de aedeagus is iets meer 
gebogen, maar vooral de vorm van het flagel¬ 
lum is een uiterst bruikbaar kenmerk voor het 
onderscheid tussen beide soorten. Het flagel¬ 
lum (ook wel prepenis genoemd) is een scleriet 
dat zich in de penis bevindt en tijdens de copu¬ 
latie door het ostium (de apicale opening) naar 
buiten gestulpt wordt. Door de- aedeagus met 

Figs. 1-2. Flagella van Oulema. 1, O. duftschmidi; 2, O. 
melanopus (Schaallijn 0,2 mm). 

behulp van kruidnagelolie op te helderen 
wordt het flagellum zichtbaar. De methode is 
nogal bewerkelijk (vide Mohr, 1985: 231). Het 
is eenvoudiger om met behulp van een fijn 
naaldje het flagellum door het ostium naar 
buiten te trekken. Figuur 1 en 2 geven de op 
deze wijze uitgeprepareerde delen weer. Het 
flagellum van O. duftschmidi is lang en dun; bij 



170 Ent. Ber., Amst. 52 (1992) 

O. melanopus is het flagellum veel breder. De 
top van het flagellum is bij O. duftschmidi spits 
en bij O. melanopus afgeknot. Doordat de top 
van het flagellum bij O. melanopus niet erg 
sterk gechitiniseerd is, kan het uiteinde iets 
inschrompelen. De verschillen zijn echter altijd 
duidelijk. Voor een uitgebreide beschrijving 
van de overige verschillen tussen beide soorten, 
zoals de verschillen in de vrouwelijke geslachts¬ 
organen, wordt verwezen naar de publikatie 
van Berti (1989). 

De biologie van O. duftschmidi is nog onbe¬ 
kend, maar komt waarschijnlijk overeen met 
die van O. melanopus. Die soort komt alge¬ 
meen voor op verschillende grassen (Grami- 
neae) met een voorkeur voor gerst (Hordeum) 
en haver (Avena) (Hodson, 1929). 

Ou Ie ma duftschmidi is bekend uit vrijwel 
geheel Europa (met uitzondering van het noor¬ 
den) en het kustgebied van Noord-Afrika 
(Berti, 1989). 

Longitarsus reichei (Allard) 

Op 10 september 1986 werd één exemplaar van 
een onbekende Longitarsus-soori gesleept van 
de begroeiing in een berm te Nieuwegein-Ga- 
lecop (leg. en coll. R. Beenen). Het dier werd 
voorgelegd aan de Alticinen-specialist M. 
Döberl, die het determineerde als L. reichei 

(Allard). Deze soort is nog niet eerder uit Ne¬ 
derland gemeld. 

Longitarsus reichei vertoont grote gelijkenis 
met de in Nederland algemene soort L. praten¬ 

sis (Panzer). Voor een juiste determinatie is de 
tabel van Kevan (1967) het meest geschikt. Het 
is raadzaam de uitstekende beschrijvingen en 
afbeeldingen in de publikaties van Döberl 
(1987) en Leonardi & Doguet (1990) bij de 
determinatie te betrekken. Vanwege de grote 
gelijkenis van L. reichei met L. pratensis, en het 
ontbreken van L. reichei in de veel gebruikte 
tabel van Mohr (1966), is het aan te bevelen 
collectiemateriaal van L. pratensis te controle¬ 
ren. 

Voor deze polyfage soort zijn de volgende 
voedselplanten opgegeven: stinkende ballote 
(Ballota nigra L.), gewone brunel (Prunella 

vulgaris L.), zeeweegbree (Plantago maritima 

L.), smalle weegbree (P lanceolata L.), grote 
weegbree (P major L.) en zulte (Aster tripo- 

lium L.) (Allen, 1967; Döberl, 1987; Hansen, 
1988; Read, 1988; Leonardi & Doguet, 1990). 
Van deze planten komen gewone brunel, 
smalle weegbree en grote weegbree op de vind¬ 
plaats in Nieuwegein voor. 

Longitarsus reichei is bekend uit Zweden, 
Denemarken, Groot-Brittannië, Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Italië, Tsjecho-Slowakije, 
Hongarije, Bulgarije, de Kaukasus en Iran 
(Lundberg, 1986; Döberl, 1987; Mahler, 1987; 
Leonardi & Doguet, 1990). 

Dankwoord 

Wij willen Mlle N. Berti (Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris, Frankrijk) en M. Döberl (Abensberg, 
Duitsland) bedanken voor hun hulp bij de determinaties. 
Voor het beschikbaar stellen van materiaal danken wij B. 
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Über einige Puppen der Spanner aus der Tribus Ennomini 
(Lepidoptera: Geometridae, Ennominae) 

J. PatoCka 

PATOCKA, J., 1992. ON SOME GEOMETRID-PUPAE OF THE TRIBE ENNOMINI (LEPIDOPTERA: GEO¬ 
METRIDAE, ENNOMINAE). - ENT BER., ÄMST. 52 (12): 171-176. 

Abstract: Seven species from six genera of Central and Western European geometrid-pupae of the tribe Ennomini are 

described and figured. Some biological data are added. 

Institut für Waldökologie der SAW, CS-960 53 Zvolen, CSFR. 

Die vorliegende Arbeit knüpft an die zwei 
früheren des Verfassers (Patocka, 1985, 1986), 
in welchen die Mehrzahl der mittel- und west¬ 
europäischen Puppen der Tribus Ennomini 
(Geometridae) beschrieben und abgebildet ist. 
Weitere Angaben über die Puppen dieser Tri¬ 
bus findet man in Khotko (1977). Eine Gat¬ 
tungstabelle für die Puppen der Geometridae 
bringt Patocka (im Druck). Die Puppen der 
kanadischen Ennominae bearbeitete McGuf- 
fin (1972-1981). 

Das System und die Nomenklatur folgen 
Leraut (1980), die morphologische Terminolo¬ 
gie Mosher (1916) und McGuffin (1972-1981). 

Gattung Cepphis Hübner 

Diese Gattung, obzwar in die Ennomini 
gehörend, ist puppenmorphologisch den Cam- 
paeini am ähnlichsten. Die Puppen sind relativ 
klein, grob skulpturiert, Labium gross (Abb. 
6), Lateraleinschnitt spitz, D2 am Kremaster 
relativ kurz, dick (Abb. 14, 15). 

In Mittel- und Westeuropa nur eine Art. 

Cepphis advenaria (Hübner) 

Puppe 8,5-10,5 X 3,2-3,5 mm (5 $$, 5 99 aus 
Polen), braun, Exuvie heller, Skulptur grob 
gerunzelt, 1-8. Abdominalsegment mit 
Punktgrübchen, Borsten stark. Labrum tra¬ 
pezförmig, Labium gross, fünfeckig (Abb. 6). 
Vorderschenkel fehlen, Proboscis nicht 
verkürzt, Enden der Hinterbeine sichtbar 

(Abb. 1). Thorakales Spiraculum unauffällig, 
spaltenförmig (Abb. 10). Dorsalrinne mit etwa 
10 abgerundeten, tomentösen Kaudalausläu¬ 
fern (Abb. 15). Lateraleinschnitt tief, lang, 
spitz (Abb. 14). Kremaster ventral mit starken 
Basalhöckern und einer Basalmulde dazwi¬ 
schen, im Dorsalsicht kurz, Seiten gewölbt, 
Ende zugespitzt, Basalhälfte wirr gefurcht. 
Häkchen D2 dicker, wenig langer als die 
übrigen (Abb. 14, 15). 

Verpuppung in einem Erdkokon in der Bo¬ 
denstreu. Raupe polyphag, bevorzugt Vacci- 

nium spp.. In lichten Wäldern verbreitet. 

Gattung Epione Duponchel 

Zum Unterschied von den Faltern, unterschei¬ 
den sich die Puppen von Cepphis stark, zum 
Beispiel durch schlankere Form, den Glanz, 
tomentöse Spiracularhöcker am Mesonotum 
(Abb. 11), schwache oder fehlende Kaudalaus¬ 
läufer der Dorsalrinne, den langen, zungenför¬ 
migen Kremaster (Abb. 16, 24). 

Raupen an Laubhölzern. In Mittel- und 
Westeuropa zwei Arten. 

Epione repandaria (Hufnagel) 

Puppe 9,5-11 X 2,9-3,4 mm (1 $, 1 9 aus der 
Slowakei), glänzend rötlich dunkelbraun, Vor¬ 
derflügel etwas grünlich, Puppe nur mittel¬ 
stark skulpturiert. Am 1-8. Abdominalseg¬ 
ment scharfe Punktgrübchen (Abb. 8). 
Borsten gross. Labrum abgerundet, kaudal 
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Abb. 1-11. 1,6, 10, Cepphis advenariœ, 2, 7, 8, 11, Epione repandaria\ 3, Hypoxystis pluviaria; 4, Therapis flavicaria\ 
5, Apeira syringaria; 9, Epione parallelaria; 1-5, Habitusbild der Puppe in Ventralsicht; 6, 7, 9, Labrum, Labium; 8, 
Metanotum, 1. Abdominalsegment; 10, 11, thorakales Spiraculum. 
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ausgeschnitten (Abb. 7). Labium gross, fünf¬ 
eckig, sonst Kopf und Thorax ventral C adve- 
naria ähnlich (Abb. 2). Dorsalrinne schwach, 
ohne Kaudalausläufer, Lateraleinschnitt drei¬ 
eckig, seicht. 9. Abdominalsegment dorsal 
glatt, 10. (auch ventral an den Seiten), relativ 
rauh. Kremaster stark, wirr gefurcht (Abb. 16). 
Ventralseite mit Basalhöckem. 

Verpuppung am Bodem. Raupe mit Vor¬ 
liebe an Weiden (Salix spp.). Verbreitet. 

Epione parallelaria (Denis et Schiffermüller) 

Puppe 10-12 X 3-3,4 mm (3 3 9$ aus der 
Slowakei), glänzend schwarzbraun, E. repan- 
daria ähnlich. Punktgrübchen grösser und 
dichter. Labrum trapezförmig, Labium dreiec¬ 
kig (Abb. 9). Spiraculare Höcker am Mesono- 
tum schwächer tomentös. Dorsalrinne mit an¬ 
gedeuteten Kaudalzähnen, welche durch 
Längsfurchen verlängert sind. Kremaster dor¬ 
sal noch stärker gefurcht (Abb. 19, 24). 

Verpuppung am Boden. Raupe mit Vorliebe 
an Espen (Populus tremula L.) an Schlagflä¬ 
chen und Waldrändern. Lokal, im Nord West¬ 
europa häufiger. 

Gattung Hypoxystis Prout 

Puppe durch helle Färbung, Mangel von 
Punktgrübchen, Vorderschenkeln, der Dorsal¬ 
rinne und des Lateraleinschnittes und kurze 
Proboscis (Abb. 3) charakterisiert. 

Raupen an Halbsträuchern und Kraut- 
pflanzen. In Mittel- und Westeuropa nur eine 
Art. 

Hypoxystis pluviaria (Fabricius) 

Puppe 11-12,5 X 3,8-4,5 mm (5 5 2$ aus 
der Slowakei), hellbraun, etwas gestreift, Vor- 
derflügel rotgelb, Spiracula mit schwarzen 
Rahmen, Skulptur mittelgrob, gerunzelt, 
Borsten stark, am 9. Abdominalsegment je¬ 
doch kaum sichtbar. Postclypeus querge¬ 
furcht, Labrum trapezförmig, Labium dreiec¬ 
kig, mittelgross (Abb. 21). Proboscis kurz, 
Vorderbeine grenzen kurz an die Genae, an die 

Antennae wenigstens so lang wie an die Oculi, 
relativ lang - Mittelbeine kürzer - aneinander. 
Antennae kürzer als die Mittelbeine. Enden 
der Hinterbeine sichtbar, überragen den Kau¬ 
dalrand des 4. Abdominalsegmentes (Abb. 3). 
Am Mesonotum, kaudal von den Spiracula, je 
eine flache, matt ockergelbe Fläche. Kremaster 
mittellang, in Dorsalsicht zugespitzt, Ende ab¬ 
gestumpft, ventral mit starken Basalhöckern 
und einer Basalmulde, radial gefurcht, Dorsal¬ 
seite mässig gerunzelt. D? am Kremaster wenig 
länger und stärker als die übrigen Häkchen, 

Sdj frontolateral von D2 (Abb. 17, 22). 
Verpuppung in einem Kokon nahe am Bo¬ 

den. Raupe mit Vorliebe an Sarothamnus spp. 
und Genista spp., an steppenartigen Standor¬ 
ten, lokal, in Nord Westeuropa meist fehlend. 

Gattung Therapis Hübner 

Puppe gedrungen mit stark verlängerter Pro¬ 
boscis, Vorderschenkel nicht sichtbar (Abb. 4). 
Metanotum und 1-9. Abdominalsegment mit 
grossen, dichten Punktgrübchen. 

Raupe hauptsächlich an Lamiaceae. In Mit¬ 
teleuropa nur eine Art, in Westeuropa fehlend. 

Therapisßavicaria (Denis et Schiffermüller) 

Puppe 9X4 mm (1 $ aus dem Naturhistori¬ 
schen Museum Wien), rötlich schwarzbraun, 
Kopf und Thorax eher fein, Abdomen mehr 
grob skulpturiert, Borsten klein. Labium mit¬ 
telgross, dreieckig. Vorderbeine relativ kurz 
(Abb. 4). Thorakales Spiraculum kaudal mit 
einer länglichen, tomentösen Erhabenheit 
(Abb. 20). Dorsalrinne mit einem einzigen spit¬ 
zen Kaudalausläufer (Abb. 25). Lateralaus¬ 
schnitt lang, abgestumpft. Kremaster mittel¬ 
lang, in Dorsalsicht zungenförmig, ventral 
ohne Basalhöcker, längsgefurcht, Dorsalseite 
wirr gerunzelt. D2 viel stärker und länger als 
die übrigen Häkchen (Abb. 25). 

Verpuppung nahe am Boden in einem leich¬ 
ten Kokon. Raupe mit Vorliebe an Lamium 
spp. an frischen, warmen Standorten (Lehnen, 
Waldrändern). Nur im Südosten Mitteleuro¬ 
pas (und am Balkan) verbreitet. 
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Abb. 12-28. 12, 13, 26, 27, Epirrhanthis diversata; 14, 15, Cepphis advenaria; 16, Epione repandaria; 17, 21, 22, 
Hypoxystis pluviaria; 18,23,28, Apeira syringaricr, 19,24, Epioneparallelaria\ 20,25, Therapisflavicaria; 12, Habitusbild 
in Ventralsicht; 13, 18, 21, Labrum, Labium bzw Clypeus; 14, 19, 22, 27, Abdominalende in Lateralsicht; 15-17, 24-26, 
28, Abdominalende in Dorsalsicht; 20, 23, thorakales Spiraculum. 
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Gattung Epirrhanthis Hübner 

Die jetzige Stellung dieser Gattung (cf. Leraut, 

1980) in der Tribus Ennomini ist Puppenmor¬ 

phologisch berechtigt. Ihre frühere Stelle in der 

Unterfamilie Oenochrominae (Forster & 

Wohlfahrt, 1981) ist von dieser Hinsicht un¬ 

haltbar. McGuffm (1972-1981) stellt für sie 

eine besondere Tribus Epirrhanthini auf. Sie 

zeichnet sich durch den Mangel der Vorder¬ 

schenkel, relativ lange Vorderbeine (Abb. 12), 

langes, abgerundetes Labrum (Abb. 13), gut 

entwickelte Dorsalrinne und Lateraleinschnitt 

und insbesondere durch die sehr langen Bors¬ 

ten D2 am Kremaster (Abb. 26, 27). 

In Mittel- und Westeuropa nur eine Art. 

Epirrhanthis diversata (Hübner) 

Puppe 12-14 X 3,9^1,5 mm (4 2 2$ aus 

Böhmen), dunkel rotbraun, massig glänzend, 

mittelstark skulpturiert, Punktgrübchen nur 

am 1-7. Abdominalsegment. Labium mittel¬ 

gross, dreieckig (Abb. 13). Vorderbeine gren¬ 

zen an die Genae und Antennae relativ kurz. 

Enden der Hinterbeine deutlich (Abb. 12). 

Thorakales Spiraculum unauffällig. Dorsal¬ 

rinne mit etwa 5 abgerundeten Kaudalausläu¬ 

fern. Kremaster mittellang, zugespitzt zun¬ 

genförmig, in Lateralsicht dreieckig, wenig 

skulpturiert. Seine Häkchen schlank, D2 deut¬ 

lich länger als der Kremaster selbst (Abb. 26, 

27). 

Raupe stenophag, nur an Espen, an Wald¬ 

rändern, Schlagflächen, Heiden. Lokal, in 

nordwestlichem Mitteleuropa wenig verbreitet. 

Gattung Apeira Gistl 

Die Puppe underscheidet sich stark von allen 

anderen geometriden, zeichnet sich durch eine 

sonderbare Körperform (Abb. 5), durch feine 

Grundbeborstung und zahlreiche Häkchen am 

Kremaster (Abb. 28) aus. Proboscis verkürzt. 

Vorderflügel grenzen aneinander (Abb. 5). 

Raupe an Caprifoliaceae und Oleaceae. In 

Mittel- und Westeuropa nur eine Art. 

Apeira syringaria (Linnaeus) 

Puppe 11-14 X 5,5-6,5 mm (3 $$, 3 25 aus 

Böhmen und der Slowakei), rötlich- und 

schwarzbraun, Einschnitte heller, Abdomen 

etwas dunkel gesprenkelt. Skulptur rauh, ge¬ 

runzelt, wegen Mikrobeborstung am Clypeus, 

Frons, Notum und 1-9. Abdominalsegment 

tomentös aussehend. 1-9. Abdominalsegment 

mit grossen Punktgrubchen. Genae beu¬ 

lenförmig erhaben. Labrum mit Postclypeus, 

sowie Labium fünfeckig (Abb. 18). Vorder¬ 

beine grenzen lang, Mittelbeine und Vor- 

derflügel kürzer aneinander (Abb. 5). Kaudal 

von dem thorakalen Spiraculum eine erha¬ 

bene, ovale, samtschwarzbraune Fläche (Abb. 

23). Dorsalrinne und Lateraleinschnitt nicht 

sichtbar. Kremaster kurz, in Dorsalsicht am 

Ende zugespitzt, längsgefurcht, D2 kurz, dick, 

sonst zahlreiche kleine Häkchen an der Dor¬ 

salseite der Endhälfte des Kremasters (Abb. 28). 

Verpuppung an Zweigen der Nährpflanze in 

einem leichten Kokon. Raupe an Lonicera 

spp., Syringa spp., Fraxinus spp. und anderen 

in der Strauchschicht der Randzone der Wald¬ 

bestände, sekundär in Parkanlagen und Gär¬ 

ten. 
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Abstract: Members of the Coleoptera section Everts of the Dutch Entomological Society have investigated the recent 

distribution and phenology of the following beetle species in The Netherlands: Lucanus cervus, Plagionotus arcuatus, 

Polyphylla fullo, Ocypus olens, Omophron limbatum, Melolontha melolontha, Leptura rubra, Clytus arietis, Hydro- 

philus piceus and Coccinella septempunctata. The observations mainly refer to the period between 1970 and 1990. 

Presumed decline or incline in numbers of observations or distribution area in comparison with literature data are 

discussed and the phenology of the species is presented. 

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM Ede. 

Inleiding 

In 1989 is door de sectie Everts van de Neder¬ 
landse Entomologische Vereniging een onder¬ 
zoek gestart naar het voorkomen en de ver¬ 
spreiding van tien keversoorten in Nederland. 
In het eerste jaar werden uitsluitend waarne¬ 
mingen verricht. Als vervolg werd in 1990 het 
waarnemen voortgezet, maar werden ook de 
oudere waarnemingen van deze soorten uit de 
eigen collecties en/of notitieboekjes bij het on¬ 
derzoek betrokken, omdat de beperkte res¬ 
pons en het geringe aantal waarnemingen in 
één jaar geen duidelijke conclusies toelieten 
(Guppen, 1990). 

De gekozen keversoorten (tabel 1) vormen 
een betrekkelijk willekeurige greep uit de Ne¬ 
derlandse soortenlijst, met dien verstande dat 
de meeste soorten eenvoudig te herkennen of 
te determineren zijn en meestal gemakkelijk 
waar te nemen zijn (geen verborgen levens¬ 
wijze). De tien soorten vormen een reeks van 
releatief zeldzame naar zeer algemeen veron¬ 
derstelde soorten. Een beknopte toelichting op 
het project werd aan de leden van de sectie 
Everts toegezonden in de nieuwsbrief van april 
1989, welke vergezeld ging van een formulier, 
waarop naast de tien soorten ook aanvullende 
gegevens betreffende lokatie, EIS-hok, datum, 
aantal exemplaren en waarnemer genoteerd 
konden worden. 

De doelstelling van het onderzoek was in¬ 
zicht te krijgen in de activiteit van keververza- 
melaars alsmede actuele informatie te verza¬ 
melen over de verspreiding van de tien gekozen 
soorten. De waarnemingen kunnen uiteraard 
dienen als aanvulling op eerder gepubliceerde 
waarnemingen of verspreidingskaarten. Daar¬ 
naast werd inzicht gekregen in de fenologie van 
de soorten. 

Resultaten 

Eenentwintig deelnemers (25% van de verzon¬ 
den formulieren, merendeels van leden van de 
sectie Everts) retourneerden hun waarnemin¬ 
gen. Aanvullende gegevens over Hydrophilus 

piceus en/of Melolontha melolontha werden 
ontvangen van de provincies Utrecht (Bureau 
Milieu-inventarisatie) en Noord-Holland 
(Dienst Ruimte & Groen). Alle waarnemingen 
zijn, voor zover de gegevens dit toelieten (ont¬ 
breken van exacte waarnemingsdatum, loka¬ 
tie, aantal exemplaren) gebruikt bij de verwer¬ 
king. Alle waarnemingen hebben betrekking 
op de periode 1963-1991; de meeste dateren uit 
de tachtiger j aren. 

Het totale aantal records, gedefinieerd als 
afzonderlijk opgegeven waarneming per soort 
per datum en per waarnemer, bedroeg 642, 
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Figuur 1. De verspreiding van Lucanus cervus in Neder¬ 

land. 
Figuur 2. De verspreiding van Plagionotus arcuatus in 
Nederland. 

land. land. 
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Tabel 1. Totaal aantal records (N), aantal EIS-hokken 
(N5), en maximaal aantal records in één EIS-hok (N”). 

N N’ N” 

Lucanus cervus (Linnaeus) 8 6 3 
Plagionotus arcuatus (Linnaeus) 10 7 3 
Polyphylia fullo (Linnaeus) 12 9 2 
Ocypus olens (Muller) 40 25 6 
Omophron limbatum (Fabricius) 41 25 5 
Melolontha melolontha (Linnaeus) 54 34 7 
Leptura rubra Linnaeus 52 38 3 
Clytus arieîis (Linnaeus) 86 59 7 
Hydrophilus piceus (Linnaeus) 124 61 15 
Coccinella septempunctata Linnaeus 215 109 9 

verdeeld over 206 EIS-hokken. Dit betekent 
dat uit 249 EIS-hokken geen enkele van de tien 
soorten is gerapporteerd. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de betref¬ 
fende soorten (in volgorde van het aantal hok¬ 
ken waarin de soort is waargenomen), het aan¬ 
tal records per soort, het aantal EIS-hokken, 
waarin de soort is aangetroffen en het hoogste 
aantal waarnemingen per soort in één EIS- 
hok. Hieruit blijkt dat alle soorten tenminste 
acht keer in zes EIS-hokken werden waargeno¬ 
men (Lucanus cervus) en maximaal 215 keer in 
109 EIS-hokken (Coccinella septempunctatd). 
Het hoogste aantal waarnemingen van één 
soort in één hok bedroeg 15, terwijl het groot¬ 
ste aantal records in één hok, ongeacht de 
soorten, 22 bedroeg. Het hoogste aantal soor¬ 
ten dat in één EIS-hok werd waargenomen, 
bedroeg 6 (in 2 hokken: Apeldoorn en Aalten), 
terwijl uit 8 hokken 5 soorten werden gerap¬ 
porteerd. In de overige hokken werden minder 
dan vijf soorten waargenomen. 

Respons 

Op basis van de van te voren gepolste bereid¬ 
heid tot deelname aan het project werd ver¬ 
wacht dat ongeveer de helft van de leden van 
de sectie Everts ingevulde formulieren zou re¬ 
tourneren. Het is dan ook opmerkelijk dat 
slechts een kwart van de verzonden formulie¬ 
ren terug werd ontvangen. 

Het aantal gemelde soorten per deelnemer 
liep uiteen van één tot acht, waarbij de meesten 
zes of zeven soorten meldden. Opvallend was 
het vaak ontbreken van waarnemingen van 

Coccinella septempunctata, een soort, waar¬ 
van verwacht werd dat deze door iedere deel¬ 
nemer het vaakst zou worden gerapporteerd. 
Ook viel op dat de meeste specialisten niet 
alleen waarnemingen opstuurden van ”hun 
eigen” familie, maar ook van de overige soor¬ 
ten. 

Naar verwachting werden de meeste waar¬ 
nemingen gedaan in de onmiddellijke omge¬ 
ving van de woonplaatsen van de deelnemers. 
Aangezien deze niet random over Nederland 
verdeeld lagen, komen er opvallend veel waar¬ 
nemingen uit het midden van Nederland en 
juist zeer weinig uit het noorden van het land. 

Verspreiding 

De verspreiding van de tien soorten in Neder¬ 
land, op basis van in het kader van dit project 
verzamelde gegevens, wordt gegeven in de figu¬ 
ren 1-10. 

Lucanus cervus, het vliegend hert, is de enige 
Nederlandse keversoort die krachtens de Na¬ 
tuurbeschermingswet (1974) beschermd is. Het 
verzamelen van het vliegend hert is derhalve 
verboden. De speciale status van deze soort 
vormde voor Krikken & Pijpers (1982) de aan¬ 
leiding om het voorkomen in Nederland nader 
te analyseren. De veronderstelde achteruitgang 
van L. cervus was echter niet aantoonbaar. Het 
verspreidingsgebied van L. cervus omvatte drie 
tot vier kerngebieden: de Veluwe (Apeldoorn), 
Nijmegen en Zuid-Limburg, en de omgeving 
van Breda, waar veelvuldig de kommervorm 
L. cervus capreolus Fuessly werd aangetroffen. 
Daarbuiten meldden zij incidentele waarne¬ 
mingen uit Drenthe, Twenthe, Midden-Lim- 
burg en Oost-Brabant, terwijl vondsten uit het 
westen van Nederland vanwege twijfels over de 
herkomst van het materiaal niet werden opge¬ 
nomen op hun verspreidingskaarten. Het to¬ 
tale aantal waarnemingen in de periode 1850- 
1980 bedroeg ongeveer 275 (gemiddeld onge¬ 
veer 20 waarnemingen per decennium). Slechts 
zeven waarnemingen in de periode 1980-1991, 
allen uit de kerngebieden Apeldoorn en Zuid- 
Limburg (fig. 1) wijzen, mede gezien de toe¬ 
name in het veldonderzoek en het aantal waar¬ 
nemers gedurende het laatste decennium en 
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ondanks de beperkte diepgang van het huidige 
onderzoek, op een potentiële achteruitgang 
van onze grootste keversoort. Een nader on¬ 
derzoek naar de habitat van L. cervus in Ne¬ 
derland is in verband met natuurbescher- 
mingsaspecten zeer gewenst. 

Plagionotus arcuatus, waarvan de larve zich 
ontwikkelt achter de schors van eiken 
{Quereus sp.), wordt door Everts (1903) ge¬ 
noemd als verbreid voorkomend in bossen en 
langs wegen op oude, gevelde bomen, zonder 
aanduiding van vindplaatsen. Door dezelfde 
auteur (Everts, 1922) worden Loosduinen, 
Hoogeveen en Exaeten (Baexem) als vind¬ 
plaatsen opgegeven. Met tien waarnemingen 
in zeven EIS-hokken in Oost-Brabant, de Ach¬ 
terhoek, Twenthe en de omgeving van Apel¬ 
doorn (fig. 2) kan R arcuatus nauwelijks als 
verbreid voorkomend of algemeen genoemd 
worden en waarschijnlijk is de soort sterk ach¬ 
teruitgegaan. 

Polyphylla fullo, de julikever, wordt door 
Everts (1903) gemeld van de duinen en diluvi¬ 
ale zandgronden in het binnenland, onder an¬ 
dere van de Veluwe. Twaalf waarnemingen in 
negen EIS-hokken (fig. 3), allen gelegen in het 
kustgebied van Zeeland en Zuid- en Noord- 
Holland, bevestigen het recente voorkomen in 
de duinstreek. Uit het binnenland zijn geen 
waarnemingen gerapporteerd en mogelijk is de 
soort daar (recent) verdwenen. In vergelijking 
met M. melolontha is P fullo veel zeldzamer 
en beperkter in zijn verspreidingsgebied. Er 
zijn geen recente gevallen van schade veroor¬ 
zaakt door de julikever bekend (De Gofifau, 
1988). 

Ocypus olens, de grootste Nederlandse ko li¬ 
se hi ld kever, is waargenomen in alle provincies, 
behalve Groningen, Zeeland en Noord-Bra¬ 
bant (fig. 4), uit welke laatste twee provincies 
de soort wel door Brakman (1966) wordt ver¬ 
meld. Everts (1898) noemt de soort zeer alge¬ 
meen in allerlei uiteenlopende biotopen. Toch 
lijkt de soort, ondanks de concentratie van 
waarnemingen in het midden van het land, 
blijkens de waarnemingen uit tuinen, houtza¬ 
gerijen, dennebossen, loofbossen en stadspar¬ 
ken op zowel zand als kleigrond door geheel 
Nederland te kunnen voorkomen. Het diffuse 

verspreidingspatroon zal wel voornamelijk 
aan de verborgen levenswijze van deze soort, 
welke regelmatig in bodemvallen wordt gevan¬ 
gen, te danken zijn. Of de soort nog werkelijk 
zo algemeen is als Everts (1898) suggereert, valt 
echter te betwijfelen. 

Omophron limbatum is een loopkeversoort 
die vrijwel uitsluitend door het spoelen van 
oevers met een zandig substraat en enige vege¬ 
tatie verzameld kan worden. Met deze me¬ 
thode kan in het geschikte jaargetijde de aan- 
of afwezigheid van deze soort gemakkelijk 
worden vastgesteld. Heijerman & Booij (1985) 
geven als aanvulling op Turin et al. (1977) een 
verspreidingskaart van deze soort in Neder¬ 
land. Omophron limbatum wordt door hen 
gemeld van 49 EIS-hokken, min of meer ver¬ 
spreid over Nederland, maar met een duide¬ 
lijke concentratie in het kustgebied, de Achter¬ 
hoek en Twenthe. Bij het huidige onderzoek 
werd O. limbatum verspreid waargenomen in 
25 EIS-hokken (fig. 5). In liefst 21 hokken 
betreft het echter de eerste waarneming van O. 
limbatum. Concluderend kan gesteld worden 
dat Omophron limbatum in geheel Nederland 
voorkomt, maar dat er nog veel leemten zijn op 
te vullen door gericht onderzoek. De hiaten 
worden veroorzaakt door onderbemonstering. 

Melolontha melolontha, de gewone meike¬ 
ver, wordt door Everts (1903) en Van der Wiel 
(1957) zeer verbreid en massaal voorkomend 
genoemd, behalve in de duinen, waar Melo¬ 
lontha hippocastani Fabricius voorkomt. Me¬ 
lolontha melolontha leek enige tientallen jaren 
door onbekende oorza(a)k(en) geheel uit Ne¬ 
derland verdwenen te zijn (De Goffau, 1988). 
Mogelijk zou dat verband houden met een 
toegenomen gebruik van bestrijdingsmiddelen 
tegen engerlingen, de larven van de meikever. 
Vanwege mogelijk herstel van populaties van 
de meikever bij een verminderd gebruik van 
pesticiden in land- en tuinbouw, werd deze 
soort in het onderzoek betrokken. Uit het ver- 
spreidingskaartje (fig. 6) blijkt dat de meikever 
met name langs de randen van de Veluwe re¬ 
gelmatig werd waargenomen. Ook uit de Ach¬ 
terhoek, Twenthe en Midden-Brabant kwa¬ 
men enkele meldingen. Van echt herstel, het 
betreft hier immers waarnemingen uit een 
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Figuur 5. De verspreiding van Omophron limbatum in 
Nederland. 

Figuur 7. De verspreiding van Leptura rubra in Neder¬ 
land. 

Figuur 6. De verspreiding van Melolontha melolontha in 
Nederland. 

Figuur 8. De verspreiding van Clytus arietis in Neder¬ 
land. 
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periode van twintig jaar, is nog geen sprake. 
Geen enkele waarnemer noemt het massaal 
voorkomen van de meikever of het voorkomen 
in grote aantallen. Blijkens de meldingen bij de 
Plantenziektenkundige Dienst (De Goffau, 
1988) van schade veroorzaakt door engerlin¬ 
gen aan gazons of wortels van bomen, neemt 
M. melolontha de laatste jaren weer duidelijk 
toe. 

Leptura rubra, een soort waarvan de larve 
zich ontwikkelt in grove den (Pinus sylvestris 
L.) (Everts, 1922), wordt door Everts (1903) 
zeer verbreid doch overal vrij zeldzaam ge¬ 
noemd. Leptura rubra is met name in Mid¬ 
den-, Zuid- en Oost-Nederland waargenomen 
(fig. 7) en binnen dit gebied kan de soort tegen¬ 
woordig vrij algemeen genoemd worden. 
Waarschijnlijk komt de soort echter niet in 
geheel Nederland voor. 

Clytus arietis, de wespenboktor, wordt door 
Everts (1903) vrij algemeen genoemd op bloei¬ 
ende heesters, schermbloemen en houtstapels, 
onder andere in stadstuinen, soms tegen hou¬ 
ten hekken in de zonneschijn. De larve ontwik¬ 

Figuur 9. De verspreiding van Hydrophiluspiceus in Ne¬ 
derland. 

kelt zich in dode takken van vooral eik en beuk 
(Fagus sylvatica L.), maar ook kers (Prunus 
sp.) en appel (Malus sp.) worden genoemd. 
Clytus arietis is in vergelijking met een andere 
wespenboktor (P. arcuatus) veel algemener in 
Nederland (fig. 8). Het verspreidingspatroon, 
weliswaar nog met veel hiaten, duidt toch op 
een beperking tot voornamelijk de hoger gele¬ 
gen zandgronden in het midden, zuiden en 
oosten van ons land en het duingebied. De 
incidentele waarnemingen in het westen en 
noorden betreffen exemplaren die aangevoerd 
zijn met hout of deel uitmaken van kleine, 
lokale populaties. 

Hydrophilus piceus, de pekzwarte of grote 
spinnende watertor, heeft zijn hoofd versprei¬ 
dingsgebied in de provincies Zuid- en Noord- 
Holland, Utrecht, Flevoland, (Noordwest) 
Overijssel en (het rivierengebied in) Gelderland 
(fig. 9). Daarbuiten werd de soort slechts spo¬ 
radisch gemeld. Het verspreidingskaartje geeft 
een geflatteerd beeld door het opnemen van 
een groot aantal waarnemingen uit Noord - 
Holland en Utrecht (gegevens Provincies), 

Figuur 10. De verspreiding van Coccinella septempunc- 
tata in Nederland. 
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waardoor het aantal records van deze soort 
verdubbeld werd. Ook het opnemen van waar¬ 
nemingen van larven, die alleen bij deze soort 
regelmatig werden opgegeven, draagt hier een 
steentje aan bij. Dat de soort in vergelijking 
met vroeger (Heimans & Thijsse, 1928) in het 
hoofd verspreidingsgebied veel zeldzamer lijkt 
te zijn geworden, blijkt uit de gegevens van de 
provincie Noord-Holland, waarbij H. piceus 
(larven of adulten) in slechts 42 van de 2600 
monsterpunten werd verzameld. Dit is in nog 
geen 2% van de monsters, waarbij het aantal 
records echter vermoedelijk een onderschat¬ 
ting is vanwege de gebruikte methode. Het 
aantal waargenomen exemplaren is meestal 
slechts één of twee (maximaal vijl), terwijl Hei¬ 
mans & Thijsse (1928) nog konden verhalen 
hoe ”in den drogen zomer van (18)92 de wan¬ 
delaars in de Utrechtsestraat te Amsterdam op 
warme zomeravonden opschrikten en snorren- 
den waterkevers van zich afsloegen”. In hoe¬ 
verre het huidige verspreidingspatroon afwijkt 
van het verleden, of met andere woorden of de 
soort vroeger door geheel Nederland voor¬ 
kwam (Everts, 1898; Brakman, 1966), is ondui¬ 
delijk. 

Coccinella septempunctata, het zevenstippe- 
lig lieveheersbeestje, is met name opgenomen 
om inzicht te verkrijgen in de verzamelactivi¬ 
teit van coleopterologen. Aangenomen mag 
worden dat deze soort in ieder EIS-hok in 
Nederland waargenomen kan worden. Het 
aantal EIS-hokken waarin C. septempunctata 
is waargenomen (fig. 10) is weliswaar het hoog¬ 
ste van de tien soorten, maar met minder dan 
25% van het potentiële aantal hokken, is deze 
veronderstelling nog niet bewezen. Naast ge¬ 
bieden met veel waarnemingen zijn er ook op¬ 
vallend grote gebieden zonder waarnemingen, 
met name in Noord-Nederland. Opvallend 
was dat slechts drie personen C. septempunc¬ 
tata als meest waargenomen soort in hun be¬ 
standen vermelden: kennelijk wordt een waar¬ 
neming van een dergelijk algemene soort 
slechts zelden opgeschreven in een notitie¬ 
boekje en worden de dieren nauwelijks in col¬ 
lecties opgenomen. Dit wordt ook onder¬ 
streept door het feit dat in bijna de helft van het 
aantal EIS-hokken waarin soorten werden 

waargenomen, C. septempunctata niet werd 
gerapporteerd, terwijl het voor de hand zou 
liggen dat, in ieder hok waarin soorten zijn 
waargenomen, in elk geval deze soort zou zijn 
aangetroffen. Immers, tegenover één waarne¬ 
ming van een zeldzame soort staan normaal 
vele waarnemingen van algemene soorten. 

Fenologie 

Naast de verspreiding van soorten kan met 
behulp van de gegevens iets gezegd worden 
over de fenologie van de soorten. De belang¬ 
rijkste gegevens staan vermeld in tabel 2. Hier¬ 
uit blijkt dat de meeste soorten slechts in een 
beperkt deel van het jaar zijn waargenomen, 
wat er toe zal bijdragen dat deze soorten min¬ 
der worden waargenomen dan soorten, die ge¬ 
durende een langere periode zijn waar te ne¬ 
men. 

De waarnemingsperiode van L. cervus stemt 
overeen met de opgegeven periode door Krik¬ 
ken & Pijpers (1982). Ook de mei- en julikever 
doen hun naam eer aan door voornamelijk in 
deze maanden actief te zijn. De waarnemingen 
van meikevers op 1 januari, 23, 30 en 31 maart 
zijn uitzonderlijk. Vermoedelijk betreft het 
door grondwerkzaamheden in hun diapauze 
verstoorde exemplaren. Clytus arietis werd erg 
laat in het jaar (eind augustus en eind septem¬ 
ber) nog waargenomen. Mogelijk betrof het 
hier overwinterende exemplaren in cocons in 
hout. 

De larven van H. piceus werden waargeno¬ 
men tussen 15 mei en 2 augustus, terwijl de 
eieren werden gesignaleerd op 15 juni. Deze 

Tabel 2. Fenologie van de tien keversoorten. 

vroegste laatste 
datum datum 

hoofdperiode 

L. cervus 10. vi lO.viii midden juli 
P arcuatus 26.iii 15. vu half mei-half juli 
Pfullo 12.vi. 17.viii juli 
O. olens 5.i 27.x augustus-oktober 
O. limbatum 15.iv 11.x april en mei 

M. melolontha 4.V 22.vii half mei-half juni 

L. rubra 2.vi 2.x juli en augustus 

C. arietis 6.V 21.vii mei en juni 

H. piceus 4.iv 15.xi geen 
C. septempunctata 5.i 27.xii geen 
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gegevens wijzen op een univoltine levenscyclus, 
die gebruikelijk is voor Hydrophilidae. 

Conclusies 

Het actuele verspreidingspatroon (over de 
laatste twintig j aar) kan op basis van de verza¬ 
melde gegevens niet nauwkeurig bepaald wor¬ 
den. Voor vrijwel alle soorten kan de versprei¬ 
ding in grote lijnen aangegeven worden. Bij een 
relatief goed onderzochte groep als de Carabi- 
dae waren voor Omophron limbatum toch 
nog bijna alle waarnemingen nieuw voor het 
betreffende hok. Ook ontbreken gegevens uit 
Noord-Nederland vrijwel volledig en zouden 
aanvullingen uit deze regio zeer welkom zijn. 
Blijkens het ontbreken van nagenoeg alle soor¬ 
ten in Groningen in Brakman (1966) is dit een 
al langer bestaand en bekend probleem. 

Goede verspreidingskaarten, die meer weer¬ 
geven dan alleen de plaatsen waar verzame¬ 
laars wonen, kunnen alleen verkregen worden 
wanneer verzamelaars de handen in elkaar 
slaan en door coördinatie van gerichte waarne¬ 
mingsactiviteiten. Ook dient het collectiemate¬ 
riaal van de belangrijkste musea bewerkt te 
worden. Er ligt nog zeer veel, al dan niet gede¬ 
termineerd, materiaal op bewerking en analyse 
door specialisten te wachten. 

Een veronderstelde voor- of achteruitgang 
van soorten kan momenteel nog niet op objec¬ 
tieve wijze getoetst worden. Allereerst dient de 
verzamelintensiteit per soort of groep van 
soorten onderzocht te zijn en pas dan kunnen 
methodes voor deze toetsing ontwikkeld wor¬ 
den. 
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kema (Gouda), J. Huijbregts (Leidschendam), J. Muilwijk 
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Haag), A. Teunissen (Vlijmen), H. Vallenduuk (Boxtel), B. 
van Vondel (Hendrik-Ido-Ambacht), O. Vorst (Utrecht), 
J. Winkelman (Amsterdam), G. Withaar (Stadskanaal) en 
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REGISTER 

DEEL 52 (1992) 

* duidt een taxon aan dat nieuw is voor de wetenschap. 
* denotes a taxon new to science. 

** duidt een taxon aan dat nieuw is voor de fauna van Nederland. 
** denotes a taxon new to the fauna of The Netherlands. 

MOLLUSCA 

Galba truncatula 72 
Lymnaea stagnalis 72 
Succinea 72 

MAMMALIA 

Capreolus capreolus 30 
Cervus elaphus 29 

CHELICERATA 

ACARI 

Albia (Albiella) 114 
Albiella 114... 
Arrenurus 145 
breviscutata, Frontipoda musculus ssp. 166 

**bullatus, Tiphys 144 
**cometes, Teutonia 144 

crassipes, Pionacercus vatrax ssp. 167 
crassipes, Unionicola 166 
crassipes, Unionicola -*• ssp. dresscheri 165 ... 

*davidsi, Albia (Albiella) 114 ... 
despiciens, Hydrodroma despiciens ssp. 165 
despiciens, Hydrodroma — ssp. despiciens 165 
despiciens, Hydrodroma -* ssp. pilosa 165 
differens, Pionopsis 167 
dodecapora, Unionicola intermedia ssp. 166 
dresscheri, Unionicola 165 .. 
dresscheri, Unionicola crassipes ssp. 165 ... 
elongata, Lebertia 165 ... 
fimbriata, Lebertia 165 ... 
fluvicola, A-Thienemannia 167 
germanica, Mundamella 167 
globator, Arrenurus 144 ... 
intermedia, Forelia variegator ssp. 167 
intermedia, Unionicola 166 
intermedia, Unionicola — ssp. dodecapora 166 
knauthei, Arrenurus 167 
latissima, Krendowskia 146 
longiscuta, Frontipoda musculus ssp. 166 
lutescens, Pionopsis 167 
musculus, Frontipoda 166 
musculus, Frontipoda — ssp. breviscutata 166 
musculus, Frontipoda —- ssp. longiscuta 166 

**nagysalloensis, (Truncaturus) Arrenurus 144 ... 
nigrpmaculatus, Hygrobates 166 
nigromaculatus, Hygrobates — ssp. setosus 166 

**nilotica, Sigthoria 144 
nodipalpis, Atractides nodipalpis ssp. 166 
nodipalpis, Atractides — ssp. nodipalpis 166 
nodipalpis, Atractides —> ssp. parviporus 166 
nodipalpis, Megapus — ssp. parvipora 166 
oudemansi, Atarus 167 
palustris, Tiphys torris ssp. 167 
parvipora, Megapus nodipalpis ssp. 166 
parviporus, Atractides nodipalpis ssp. 166 
pilosa, Hydrodroma despiciens ssp. 165 

**romanica, Tartarothyas 144 ... 
romijni, Feltria 167 
rouxi, Feltria 167 
schreuderi, Arrenurus 167 
setosus, Hygrobates nigromaculatus ssp. 166 
stationis, Albia 114 
torris, Tiphys 167 
torris, Tiphys -* ssp. palustris 167 
Truncaturus 145 
variegator, Forelia 167 
variegator, Forelia —■ ssp. intermedia 167 
vatrax, Pionacercus 167 
vatrax, Pionacercus — ssp. crassipes 167 

INSECTA 

COLEOPTERA 

aenea, Amara 5 
aeneoniger, Limonius 87 ... 
affinis, Harpalus 5, 12 
albicinctus, Rhinoncus 77 ... 
albicinctus, Rhinoncus — ssp. tibialis 79 
albipes, Philonthus 101 ... 

**alpinus, Philonthus 101 
altaicus, Luperus 141 
altaicus, Scelolyperus 141 
angustus, Dromius 12 
Anthaxia 131 
anthobia, Amara 12 
apicalis, Meotica 103 
apricaria, Amara 6 
arcuatus, Clitosthetus 77 ... 
arcuatus, Plagionotus 177 ... 
arietis, Clytus 177 ... 
articulatum, Bembidion 12 
arvensis, Carabus 6 
Asaphidion 13 ... 
atriceps, Tachyporus 102 
aulica, Amara 6 
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auricomus, Cytilus 77 ... 
biguttatus, Notiophilus 5 
brevicollis, Nebria 4 

**capitalis, Meotica 101 ... 
capreolus, Lucanus cervus ssp. 179 
cervus, Lucanus 177 ... 
cervus, Lucanus — ssp. capreolus 179 
chrysomelinus, Tachyporus 77 
Cidnopus 88 
communis, Amara 12 

**concinna, Falagria 101 ... 
conglobata, Oenopia 19 ... 
convexiuscula, Amara 12 
crux-major, Panagaeus 5 

cupreus, Pterostichus 5 
curtum, Asaphidion 13 ... 
Cypha 102 
discus, Lasiotrechus 6 

**dispar, Tachyporus 77 
doris, Bembidion 6 
Dorytomus 50 

**duftschmidi, Oulema 169 ... 
**dulcanasutus, Miarus 77 ... 

equestris, Amara 6 
Euolamus 50 
exiguus, Acupalpus 12 
exilis, Meotica 103 
fasciatus, Byrrhus 78 
flavipes, Asaphidion 13 ... 
fossor, Clivina 12 
fullo, Polyphylla 177 ... 
fulva, Amara 12 
globosus, Dyschirius 5 
graminis, Miarus 78 
haemorrljoidalis, Eucinetus 77 ... 
hieroglyphica, Coccinella 19 
hippocastani, Melolontha 180 

**immigrata, Trichiusa 101 ... 
impunctipennis, Dyschirius 6 

**impustulata, Oenopia 19 ... 
inaequalis, Gronops 77 ... 
inquisitor, Rhagium 77 ... 
lepidus, Pterostichus 5, 7 
limbatum, Omophron 6, 177 ... 
Limonius 88 
Longitarsus 170 
lucida, Amara 12 
luedersi, Dyschirius 12 
manca, Anthaxia 131 
marginatum, Agonum 5, 12 
maritima, Cicindela 6 
maritimum, Bembidion 6 
melanarius, Pterostichus 4 ... 
melanocephalus, Calathus 5 
melanopus, Oulema 169 ... 
melolontha, Melolontha 177 ... 
meridianus, Acupalpus 12 
minuta, Exosoma 141 
minuta, Taphinellina 141 ... 
minutus, Luperus (Calomicrus) 141 
moestum, Agonum 12 

multipunctata, Blethisa 6 
munsteri, Agonum 6 
nemoralis, Carabus 5 
niger, Pterostichus 5 
nigricome, Bembidion 7 

**nigrita, Curimopsis 77 
nigrita, Pterostichus 5 
nitens, Carabus 6 
nitidula, Anthaxia 131 
oblongopunctatus, Pterostichus 5 
olens, Ocypus 177 ... 
pallipes, Asaphidion 13 
palustris, Notiophilus 12 
Paradorytomus 50 
parallellepipedus, Abax 7 
piceum, Agonum 12 
piceus, Hydrophilus 177 ... 
pilicornis, Loricera 5 
placidus, Trichocellus 12 
pratensis, Longitarsus 170 
problematicus, Carabus 7 
properans, Bembidion 12 
pseudocerdo, Apion 77 ... 
pumicatus, Stomis 6 
quadripunctata, Anthaxia 131 

**quadriscopulatus, Tachyporus 101 ... 
quercus, Cidnopus 87 ... 

**reichei, Longitarsus 169 ... 
rotundicollis, Calathus 5 ... 
rubra, Leptura 177 ... 
rufibarbis, Ophonus 12 
rufipalpis, Harpalus 12 
rufipes, Harpalus 12 
rufipes, Notiophilus 12 
rufomarginatus, Leistus 5 

**salicis, Anthaxia 131 
**salicis, Dorytomus 50 

salinus, Dyschirius 6 
septempunctata, Coccinella 177 ... 
servus, Harpalus 7 
signifer, Tachyporus 102 
staphylinoides, Micropeplus 77 ... 

**stierlini, Asaphidion 13 ... 
strenuus, Pterostichus 5 
substriatus, Notiophilus 6 
Taphinellina 141 
tardus, Harpalus 12 

**tarsalis, Cypha 101 ... 
terricola, Laemostenus 6 
teutonus, Stenolophus 5 
tibialis, Rhinoncus albicinctus ssp. 79 
Trichiusa 102 
vaporariorum, Cymindis 12 
vemalis, Pterostichus 12 
versicolor, Pterostichus 5 
vestitus, Chlaenius 6 
viduum, Agonum 12 
vivalis, Synuchus 6 
vulgaris, Pterostichus 4 ... 
wetterhali, Masoreus 6 
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DIPTERA 

absinthii, Paroxyna 75 
agilis, Platypalpus 107 
albimanus, Clusiodes (Clusiodes) 107 ... 

**albipennis, Hilara 105 ... 
albitarsis, Hilara 107 
analis, Anticheta 70 ... 
Antichaeta 70 
Anticheta 70 ... 

**argentata, Rhamphomyia 105 ... 
argyrosoma, Hilara 107 

**auribarbis, Cephenemyia 29 
bovis, Hypoderma 29 ... 

**brevipennis, Anticheta 70 ... 
busckii, Drosophila 32, 129 
caledonicus, Clusiodes (Clusiodes) 107 ... 
Calobata 22 ... 
cibaria, Calobata 23 

Clusiodes 107 
Columbiella 108 
conura, Tephritis 75 
corrigiolata, Micropeza 22 
crassirostris, Rhamphomyia (Megacyttarus) 107 

**crepidis, Tephritis 73 
dentipes, Rhamphomyia 107 
diana, Hypoderma 29 ... 
dioscurea, Tephritis 75 
distans, Orellia 75 
dolium, Megamerina 22 ..., 109 
Drosophila 32, 108, 128 ... 
elongata, Trichina 107 
Empis 106 

**fallax, Tephritis 73 ... 
fascialis, Clusiodes 108 
femoralis, Calobata 22 ... 
flava, Clusia 107 
flavipes, Oedalea 107 
flavofemorata, Phytomyza 159 
formosa, Tephritis 75 

**fulvus, Choerades 120 
funebris, Drosophila 32 

**gentilis, Clusiodes 105 ... 
glabricula, Ocydromia 107 
Hilara 106 

**hirtipes, Hilara 105 ... 
holmgreni, Oedalea 107 
hydei, Drosophila 32 
hyoscyami, Tephritis 75 
immaculata, Trypeta 75 
immigrans, Drosophila 32, 128 
inulaedyssentericae, Myopites 73 ... 
kuntzei, Drosophila 129 
lateralis, Micropeza 22 
leontodontis, Tephritis 73 ... 
leptogaster, Chyliza 109 
lhommei, Paroxyna 73 ... 
limbata, Drosophila 129 
lineatum, Hypoderma 29 
longimana, Tanypeza 22 
longipes, Rhamphomyia (Aclonempis) 107 

**matricariae, Tephritis 73 
melanogaster, Drosophila 32 

**mercatorum, Drosophila 32 
Micropeza 22 ... 
minutus, Platypalpus 107 

**misella, Paroxyna 73 ... 
Napomyza 161 
neesii, Tephritis 75 
nigricornis, Calobata 22 
nigripennis, Rhamphomyia (Holoclera) 107 
nitidicollis, Rhamphomyia 106 
nuntia, Empis (Empis) 107 

**obscuripennis, Rhamphomyia 105 ... 
Oedalea 107 
orobanchia, Phytomyza 160 
ovis, Oestrus 29 
pallida, Scaptomyza 32, 128 ... 
pallipes, Platypalpus 107 
Pararhamphomyia 106 ... 
phalerata, Drosophila 129 
Phytomyza 160 
picta, Pharyngomyia 29 

**pilifer, Rhamphomyia 105 ... 
planetica, Empis (Empis) 107 
quinaria, Drosophila 129 ... 
repleta, Drosophila 32 
Rhamphomyia 106 
rosae, Chamaepsila 109 

**rostrata, Phytomyza 159 ... 
**ruficollis, Clusiodes 105 ... 

rusticus, Machimus 120 
scutellaris, Brachypoda 109 

**similis, Stegana 105 ... 
simulans, Drosophila 32 
socius, Neotamus 120 

**stackelbergi, Chetostoma 73 ... 
Stegana 108 
stercorea, Empis (Xanthempis) 107 

**stigmatella, Oedalea 105 ... 
stimulator, Cephenemyia 29 ... 
sulcata, Rhamphomyia (Rhamphomyia) 107 
Tephritis 73 
tibialis, Oedalea 107 
toxoneura, Rhacochlaena 74 ... 

**verticalis, Clusiodes 105 ... 
vespertina, Tephritis 75 
westermanni, Icterica 75 
zonaria, Volucella 88 

EPHEMEROPTERA 

dipterum, Cloeon 8 
luctuosa, Caenis 8 
virgo, Ephoron 8 ... 

HETEROPTERA 

abutilon, Stictopleurus 121 ... 
acuminata, Aelia 121 
acuteangulatus, Gonocerus 85 
alpinus, Acompocoris 121 
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alpinus, Coriomeris 95 
*aristera, Neosigara 38 ... 
calcaratus, Alydus 25 
cinnamopterus, Pilophorus 121 
columbiensis, Neosigara 38 ... 
Coriomeris 95 ... 
Corisella 45 
Corixa 45 
denticulatus, Coriomeris 95 ... 
Eurygaster 86 

gemellatus, Lygus 126 
germanicus, Alloeotomus 126 
gracilis, Myrmecoris 25 ... 

**graminicola, Nysius 121 ... 
graminicola, Nysius — ssp. karaganus 123 
griffini, Sigara 38 ... 
grisea, Elasmucha 84 
griseus, Emblethis 121 ... 
grossipes, Gastrodes 121 
hirticornis, Coriomeris 95 
karaganus, Nysius graminicola ssp. 123 
klugii, Aelia 121 
laticollis, Orius 126 
lepidus, Psallus 121 
luridus, Troilus 84 

*makrocheira, Orocorixa 38 ... 
mirificus, Atractotomus 122 

murilloi, Neosigara 38 ... 
Neosigara 38 ... 
Nostostira 26 

*Orocorixa 38 ... 
parvicornis, Brachysteles 121 ... 
parvula, Acalypta 126 
parvulus, Atractotomus 121 ... 
prasina, Palomena 86 
prasinus, Orthotylus 126 
pudicus, Carpocoris 86 
punctatonervosus, Stictopleurus 121 ... 

**scabricornis, Coriomeris 95 ... 
scapha, Enoplops 121 ... 
senecionis, Nysius 122 

*sterea, Neosigara 38 ... 
Stictopleurus 124 
subrufus, Rhopalus 121 ... 

HYMENOPTERA 

Agenioideus 88 
aiolomorphi, Diomorus 113 
Allotorymus 111 
angustula, Pentapleura 129 
armatus, Diomorus 111 ... 
Asolcus 85 
atheatus, Torymus 111 
australis, Leptopilina 128 ... 
bellicosus, Bombus 133 
bicolor, Kleidotoma 129 
bicolor, Tanycarpa 129 

calcaratus, Diomorus 112 ... 
Callimome 111 
Callimomus 111 

chloropus, Telenomus 85 
clavipes, Leptopilina 128 ... 
cupreus, Diomorus 112 ... 
dahlbomii, Bombus 133 
decemguttata, Sapygina 120 
denticulatus, Torymus 111 
digressus, Bombus 162 
Diomorus 111 ... 
ephippiatus, Bombus —• ssp. formosus 164 
ephippiatus, Bombus — ssp. vauflavus 164 
fastuosus, Torymus (Syntomaspis) 111 
fimbriata, Leptopilina 128 

**flavipes, Trissolcus 84 ... 
Formica 25 
formosus, Bombus ephippiatus ssp. 164 
fullawayi, Torymus 111 
gracilis, Stenomalina 159 ... 
heterotoma, Leptopilina 128 ... 
Hortobombus 135 
hortorum. Bombus 133 ... 
kollari, Andricus 113 
krusemani, Bombus 162 

Lasius 26 
Leptopilina 128 ... 
Lioterphus 111 

**longipes, Leptopilina 128 ... 
macgregori, Bombus 162 
Megabombus 133 ... 
niger, Lasius 25 
nigrodorsalis, Bombus nigrodorsalis ssp. 164 
nigrodorsalis, Bombus — ssp. nigrodorsalis 164 
nobilis, Diomorus 111 
orientalis, Diomorus 113 
Osmia 113 
Pemphredon 113 
Pontania 74 
rhopaloides, Aiolomorphus 113 

**rostratae, Chorebus 159 ... 
rubicola, Ectemnius 113 
ruderatus, Bombus 133 ... 
solskyi, Stigmus 113 
spinosus, Diomorus 113 
subcalifornicus, Torymus 111 
Syntomaspis 111 ... 
tabida, Asobara 129 
Telenomus 85 
temenus, Epiclerus 159 ... 
texanus, Torymus 111 ... 
Torymus 111 ... 
trinominatus, Bombus 162 ... 
Trissolcus 85 
truncorum, Heriades 120 
Trypoxylon 113 

**usurarius, Agenioideus 88 
vauflavus, Bombus ephippiatus ssp. 164 

*villarricaensis, Bombus 133 ... 
wilmattae, Bombus 164 

*xelajuensis, Bombus 162 ... 
xylostei, Hoplocamppides 74 
zabriskiei, Diomorus 113 
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LEPIDOPTERA 

abdominalis, Argyresthia 34 
advenaria, Cepphis 171 ... 
Apeira 175 
arceuthina, Argyresthia 34 
Argyresthia 33 ... 
armigera, Heliothis 56 ... 
atalanta, Vanessa 54 ... 
atropos, Acherontia 56 ... 
aurulentella, Argyresthia 34 
baptodactyla, Gypsochares 81 
bigoti, Gypsochares 81 
brassicae, Pieris 57 
Caloptilia 117 
cardui, Cynthia 54 ... 
Cepphis 171 
chalcites, Chrysodeixis 53 ... 
chia, Maniola 149 
Cnaemidophoms 98 ... 
Coleophora 47 
convolvuli, Agrius 56 ... 
crocea, Colias 56 ... 
cypricola, Maniola 149 
didyma, Melitaea 153 

dilectella, Argyresthia 34 
diniana, Zeiraphera 53 ... 
diversata, Epirrhanthis 175 
Ectoedemia 157 ... 
Epione 171 
Epirrhanthis 175 
ferrugalis, Udea 56 
flavicaria, Therapis 173 
gamma, Autographa 54 ... 
Gypsochares 81 
halicarnassus, Maniola 149 ... 

**hepariella, Zelleria 117 ... 
hyale, Colias 56 ... 
Hypoxystis 173 
ipsilon, Agrotis 56 ... 
jurtina, Maniola 149 ... 
kurdistana, Maniola telmessia ssp. 154 
leautieri, Lithophane 53 ... 
livornica, Hyles 53 ... 

maniolides, Maniola telmessia ssp. 154 
marinigrans, Maniola telmessia ssp. 154 
murinana, Choristoneura 56 

*nielswolffi, Gypsochares 81 
noctuella, Nomophila 56 ... 
nurag, Maniola 149 
obstipata, Orthonama 56 ... 
oreas, Maniola telmessia ssp. 154 
parallelaria, Epione 173 
peribenanderi, Coleophora 47 ... 
persea, Melitaea 153 
pluviaria, Hypoxystis 173 
Postplatyptilia 100 
pratella, Coleophora 48 ... 
processionea, Thaumetopoea 66 ... 
pulchella, Utetheisa 53 ... 
quadripunctaria, Callimorpha 148 

**quinquella, Ectoedemia 157 ... 
repandaria, Epione 171 ... 
reticulata, Argyresthia 33 ... 
rhododactyla, Cnaemidophoms 99 
sacraria, Rhodometra 56 ... 
saucia, Peridroma 56 ... 
sedella, Yponomeuta 117 
semele, Hipparchia 12 
sinapis, Leptidea 56 ... 

*smithi, Cnaemidophoms 98 
statilinus, Hipparchia 12 
stellatarum, Macroglossum 56 ... 
Swammerdamia 117 
syringaria, Apeira 175 
telmessia, Maniola 149 ... 
telmessia, Maniola telmessia ssp. 154 
telmessia, Maniola — ssp. kurdistana 154 
telmessia, Maniola — ssp. maniolides 154 
telmessia, Maniola —* ssp. marinigrans 154 
telmessia, Maniola — ssp. oreas 154 
telmessia, Maniola —- ssp. telmessia 154 
Therapis 173 
therinella, Coleophora 47 ... 
thuiella, Argyresthia 33 ... 

**trifasciata, Argyresthia 33 ... 
unionalis, Palpita 56 ... 
unipuncta, Mythimna 53 ... 
urticae, Aglais 12 
vigintipunctata, Yponomeuta 117 
viridana, Tortrix 56 
vitellina, Mythimna 60 
xylostella, Plutella 54 ... 
Xyroptila 100 

ODONATA 

azorensis, Sympetrum fonscolombii ssp. 63 
fonscolombii, Sympetrum 63 ... 
fonscolombii, Sympetrum — ssp. azorensis 63 
hastatum, Anomalagrion 63 ... 
imperator, Anax 63 ... 
pumilio, Ischnura 63 ... 
saharensis, Ischnura 64 

senegalensis, Ischnura 63 

ORTHOPTERA 

albomarginatus, Chorthippus 91 
apricarius, Chorthippus 89 ... 
biguttulus, Chorthippus 92 ... 
brunneus, Chorthippus 92 
parallelus, Chorthippus 91 

PLANTAE 

Abies 121 
Acer 131 
Agrostis stolonifera 26 
Anchusa 125 
Arrhenatherum elatius 26 
Artemisia 96 
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Artemisia maritima 75 
Artemisia vulgaris 74, 92 
Aster tripolium 170 
Avena 170 
Ballota nigra 170 
Betula 108 
Betula pendula 20 ... 
Betula pubescens 20 ... 
Buxus sempervirens 122 
Calamagrostis effusa 40 
Callitriche 38 
Calluna 77 ... 
Calluna vulgaris 25, 96 
Calosphace 162 
Campanula 77 
Carduus 47, 137 ... 
Carduus crispus 138 ... 
Carduus nutans 138 ... 
Carex 122 
Carpinus betulus 108 
Centaurea 139 
Centaurea jacea 138 ... 
Centaurea scabiosa 138 ... 
Chamaecyparis 34 ... 
Chrysanthemum leucanthemum 75 
Cirsium 47, 137 ... 
Cirsium arvense 137 ... 
Cirsium palustre 138 ... 
Cirsium vulgare 138 ... 
Crépis biennis 73 
Crépis capillaris 73 
Crépis vesicaria 73 
Cupressocyparus leylandii 35 ... 
Cydonia 131 
Cynoglossum officinale 125 
Deschampsia flexuosa 25 
Echium 135 
Echium vulgare 125, 133 
Erica 77 ... 
Erodium glutinosum 123 
Espeletia 40 
Euphrasia 159 
Fagus sylvatica 182 
Festuca ovina 25 
Fraxinus 175 
Fraxinus excelsior 117 ... 
Fuchsia 135 
Genista 173 
Geranium 124 
Geranium robertianum 124 
Heracleum sphondylium 30 
Hippophae rhamnoides 124 
Hordeum 170 
Hypericum 124 
Hypericum perforatum 124 
Juncus 122 
Juniperus 33 ..., 122 
Juniperus chinensis 34 
Juniperus media 35 
Juniperus virginiana 35 ... 
Lactua scariola 75 

Lamium 173 
Ligustrum vulgare 124 
Linaria 113 
Lonicera 175 
Lonicera xylosteum 74 
Malus 131, 182 
Matricaria maritima 121 ... 
Medicago lupulina 27, 95 ... 
Melampyrum arvense 159 
Melampyrum nemorosum 159 
Malampyrum pratense 159 ... 
Melampyrum sylvaticus 159 
Molinia 77 ... 
Molinia caerulea 26 
Odontitis rubra 159 
Orobanche minor 160 
Phillyrea angustifolia 118 
Phragmites 113 
Picea 121 
Pinus 96, 122 
Pinus halepensis 121 
Pinus mugo 121 
Pinus nigra 122 
Pinus sylvestris 121, 182 
Plantago lanceolata 170 
Plantago major 170 
Plantago maritima 170 
Poa alpina 26 
Polygonum amphibium 79 
Polygonum convolvulus 47 ... 
Polygonum dumetorum 48 
Populus tremula 173 
Prunella vulgaris 170 
Prunus 131, 182 
Pulicaria dysenterica 75 
Puya goudotiana 40 
Quercus 68, 131, 154, 180 
Quercus petraea 158 
Quercus robur 20, 157 ... 
Ranunculus 38, 131 
Rhinanthus 159 
Rhinanthus major 159 
Rhododendron 135 
Rosa 131 
Rubus 13, 135 
Salix 131, 173 
Salix alba 50 
Salix aurita 50 
Salix caprea 50 
Salix cinerea 50 
Salix repens 50 
Salvia 124, 162 
Sarothamnus 135, 173 
Satureja vulgaris 124 
Sedum spectabile 12 
Sorbus 131 
Sphagnum 40 
Stellaria 106 
Swallemochloa tesselata 40 
Syringa 175 
Tanacetum vulgare 124 
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Taraxacum 131 
Thuja 33 ... 
Trifolium 96 
Trifolium arvense 96 
Trifolium incarnatum 96 

Trifolium repens 135 
Vaccinium 171 
Vicia cracca 79 
Vicia villosa 79 
Vincetoxicum 124 



' 

\ 3H SI XL, 

I 19BUS^ 









a ar-- / 

2 5 œ-r 0 
z ^ «j z _j ^ 

1I1AJS S31H VB 8 11 LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIlfUIJLSNI NVINOSHillAJS S’ 
2 __ «“ 5 r~ 2 r- 

H 
c/) ^ ^ N^uas^ m m ~ x^msex rn 

X 5 CO ~ C/5 £ - (/) 

NIAN INSTITUTION NOIlDlliSNI NVIN0SH1IWS S3ÎUWÜB 11 LIBRARIES SMITHSONIAN IN 
2 ,vv CO 2 __ 09 
< ÄVv 2 .< XsS^X S _ vx«xo 

2 -h , .V >£*/* 2 h ,,»/ /a, * 2 
o *S$\ X . ^ ,Æ# o *vV^ Xv> 

to 00 's^^Æy œ IIP ^qj 05 '/^ÆW 0) 00 Pfg^ y ^ 

§ «i t Ml a %JS ? i m*Jf I 
_ 4 I I ^sïocj/ I I I g 

xiws^ssiavaan libraries Smithsonian institution noixdiixsni nvinoshxhns^s 
00 2^ J*? ^ ^ w _ = . CO 

* CO 

— \c>; 
__ 2 _ O _____ 

NIAN^INSTITUTION NOIlfUllSNI^NVINOSHillNS S3 I avaaiT^LIBRARI ES"2 SMITHSONIAN-1 IN 
*" z r- . z t- z r- 

m 2 m 2 rn “< rn 
c/> £ cn ‘ £ 05 — S io 

xi ins S31 avaa n libraries Smithsonian institution Noixnxixsm nvinoshxiws s 
OT ._ 5 g> __ z . </> z CO 

®c = A 1 A. * 1 I % I JÉA. § s 

1 *33 
5 g v\^ 

NIAN INSTITUTION NOliOXIiSNI NVINOSHXIINS^ S3 I ava a n^LI B RAR I Es" SMITHSONIAN^ 
5 ^ y>. ^ 5 \ « _—_ ^ co - 

>y. 

O ^ Z o X'wjÿ' - o 
- 2 -» Z _) z 

luns saiavaan libraries smithsonian institution NoixnxixsNi nvinoshxiws s: 
2 _^ ^ 5 *“ 2 r z 
O ™ /iSSÎÎlSX 2 .. m zfSISX P Z .Ä,. o 

00 
\5 ^ ~ 00 - - (/} 
NIAN INSTITUTION NOIlfUllSNI NVINOSHIIINS S3I^VHQll LIBRARIES SMITHSONIAN*“ IN 

2 .V,- C/3 2 __ <7? z ,v. 00 z 

X 

# £ § wm £ 1 
I g V I I I \ § s 

iiws^sa lavaan ^LIBRARIES1 SMITHSONIAN INSTITUTION^NOIXnXIXSNrNVINOSHXIWS^S 
(f) 2 O) 5 00 — CO 

ïï /{S^fev W H w _ 

NIAN^lNSTITUTION^NOIXnXIXSNI^NVINOSHXHNS^SS I a VB 3 11 “T I B RAR I ES^ SMITHSONIAN-1^ 

K, ” B /^p§|\ ® p “ /4cr^ 2 



W ? w 1 w 1^' 1 * 
_ _) Z _j Z _j 

111 LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIlfllliSNI NVINOSH1IWS S3 I BVH 8 IT LIE 

5 I I I (^5) ^ 
_ « m xSle&J7 g X^î^y m Ht g xÇSÿ?' m 

0NW NOlinillSNl"”NVINOSHillMS S3 I HVH 8 n_L I B RAR I ES^SMITHSONIAN-INSTITUTION^ NO 
V) z - gj § .*•• g __ g .V- c« 

X 
CO 
o 

> --*wpv 2 2> > xi£)ms^x 2 > 
2 • W 2 <0 *• 2 CO 4- 2 , , t 

3 11 LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOlifUliSNl NVINOSHilWS S3ldVd8ll Ul 
= CO X ___ w ^^ ~ ... <o = 

w w , .. .co ^ w 

'OW, VX|^/ C 
(ÄüÄy rj 

o XgftcpC^X ~ o N^v. Dt^y _ Q 

ON NOUfUliSNI^NVINOSHiltNS S3 ! BVd 8 11 ^Ll B RAR I ES^SMITHSONIAN^INSTITUTION NO 
Z f“ , Z r- Z “ 

m '■ 2 m _ 

11 LIBRARIES SMITHSONIAN ^INSTITUTION^ NOlifUliSNl ~~ NVIN0SH1IINS S3ldVd8i1 Ul 
Z -, __ Z « CO Z CO z 
< s < A S *sA < s 

I X 
CO 
o 

2 ‘'.sr > s ^ > * s xifvosv^ > w 

ON^NOliniliSNI NVINOSHIHAIS^SB I U Vd 8 ll\| ö R AR I ES^SMITHSONIAN INSTITUTION O>N0 
co _ \ co __ x co zz __ co 

LÜ v<v4ST|T0?X Ill ■*- Ui 

O XC^osvu^ O 
_ z - ^ Z 

IT LIBRARIES SMITHSONIAN JNSTITUTION NOIllUilSNI NVIN0SH1IWS S3 I BVH9 11 LI 

cd /j) - ° / x v5 Ä&x 2 5 Ä g 

a 5 à #4gr g (#%% = g .1 
Ol \'£® /.nyjVr ^ l'Sf*?'., .^$^1 h~ In fût ^Siol 5^ 

70 

m 
co ix co X co \ t: co 

ION NOlifUliSNl NVlNOSHimS S3ldVd8il LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NC 
CO Z ^ 5 -V*’- ÿ 21 »y. co 

- y . I ygSjgjk I ^ I 

v> ° (If ^i) K 'w<dm % i mp *aè ° 5 • > Æ ~r \VQ, ..'Oc/ o J § vSfoàj^V ^ ^ 

§ ' to Z co V 2 ^ k- z 
3 11 _ LIBRARIES SMITHSONIAN^ INSTITUTION NOIiOiliSNI^NVINOSHüWS S3IdVd8l1_LI 

w ^ . , ,.w /^m&\ - /?S^\ w ^ w 
*4tTKX ^ _ .,,g A* H /^V%Ä s- ^ ÄOI 

ib>\ -H |JP- ^ -* 1^1 

l#i 5 |&U4#| 2 5 1k 
O N^v D<iJ/ ® q DV' _ q 
2 _J Z -J 2 ^ _ _ 

ION NOliniliSNI NVINOSHillNS S3 I dVd 8 n LI BRAR I ES SMITHSONIAN INSTITUTION NO 
z r* , Z r* Z ~ ~ 




